
 

Nota de premsa 25.03.2019                        
Valoracions del Judici (Setmanes 1-6) 

 
 
 

Sis setmanes després de l’inici del judici, ITW fa balanç de la feina feta  i de les 

valoracions dels observadors estatals i internacionals. Així mateix fa una nova crida de 

donacions per poder continuar la feina fins al final del judici 

 
 
La Plataforma ha consolidat un sistema independent i imparcial d'observació estatal i internacional. Des de 

l’inici fins a dia d’avui hi ha hagut 22 observadors internacionals de 4 continents: Europa (Itàlia, França, 

Holanda, Bèlgica, Dinamarca, Suïssa i Anglaterra), Amèrica (Estats Units i Argentina), Àsia (Turquia, Índia) i 

Àfrica (Malawi).  

 

Algunes de les organitzacions més destacades són la Federació Internacionals dels Drets Humans, Euromed 

Rights, la American Bar Association, el Centro de Estudios Legales y Sociales d’Argentina, o la African Bar 

Association. A més de la presencia d’acadèmics a nivell estatal com ara Javier Perez Royo, Joaquín Urías, 

Iñaki Lasagabaster, Monica Aranda, Jorge Correcher Mira, Ricardo Juan Sánchez, Alejandro Forero que venen 

d’Universitat de Sevilla, Barcelona, València, País Vasc.  Al seu torn, personalitats com ara Paul Newman, 

John Philpot, Bill Bowring, Patrizio Gonella, Sussana Marietti o Jelle Klaas també han emès els seus propis 

informes o comunicats, els quals es poden accedir obertament a la pàgina web de la plataforma.  

 

Avui mateix, la plataforma ha sol·licitat per escrit a la Fiscalia i l’Advocacia de l'Estat que les observadores 

puguin entrevistar-se amb les parts. Es tracta d'una petició que fan els propis observadors i acadèmics, que 

creuen que els garantirà poder millorar la seva tasca d'observació: poder contrastar la informació amb totes 

les parts. Algunes de les valoracions que els i les observadores han compartit són que els delictes sota els 

quals s’acusa a líders socials i polítics catalans no entra dins les definicions acceptades a nivell internacional 

i que es tracta d’un judici polític. Alguns alertaven sobre la gravetat d’enquadrar delictes dins d’actuacions 

que s’entenen dins el dret a la protesta i com això pot suposar un precedent capital a nivell europeu sobre 

què té cobertura dins el dret a protesta, manifestació i expressió. 

 

 

 

Algunes de les valoracions que s’han reiterat al llarg de les primeres 6 setmanes per part dels portaveus de 

la plataforma són que: 1) S’està produint un efecte desincentivador a través dels interrogatoris de les 



acusacions en matèria de drets fonamentals, 2) S’està introduint nou material probatori per part del MF i 

AE no obrant en autos i del qual només disposa la Fiscalia, 3) Declaracions dels acusats en sessions 

extenuants, descompensació de les sessions i desconeixement del calendari, 4) Limitacions al dret a la 

defensa i potencial falta d’imparcialitat objectiva del Tribunal 5) Tractament  diferent  del President davant 

“la falta de memòria dels testimonis” segons si es tracta d’un testimoni proposat per la defensa o per 

l’acusació, 6) No acceptació de material probatori que les defensen consideren essencial, 7) El Tribunal 

Suprem no és el jutge natural.  

 

La plataforma anuncia que farà un propi informe quan el judici i estigui vist per sentència. També informa 

que gestionarà la realització un Informe internacional (que recollirà les valoracions del i les observadores i 

que es difondrà a les més altes instàncies internacionals) i un informe del grup dels acadèmics que es farà 

pública després de la sentència. 

 

Contacte: 

Anaïs Franquesa – portaveu de la plataforma    626042486 

 

Iñaki Rivera – portaveu de la plataforma     669583829 

 
 

 

 


