Comunicat de premsa
13.05.2019
Valoracions del Judici 1-0 (Setmana 13)

Des de la plataforma fem una convocatòria de roda de premsa per a demà, Dimarts 14
de maig, a la Plaça Villa de París, a l’entrada del Tribunal Suprem a les 14.15h.
Destacarem les observacions més rellevants detectades durant el judici, les novetats de les
últimes setmanes, així com les qüestions que podrien plantejar-se en les properes fases.
Comptarem amb la participació de dos portaveus de la plataforma, així com els i les següents
observador@s:
•
•
•
•

•
•
•
•

Jorge del Cura, Centre de Documentació Contra la Tortura. Madrid.
Ana Sebastián Gascon, Associació Lliure d’Advocades i Advocats (ALAZ). Saragossa.
Ramón Campos García, Associació Lliure d’Advocades i Advocats (ALAZ). Saragossa.
Josep Alonso Picó, advocat i col·laborador d’Alerta Solidària. Palma de Mallorca.
Úrsula Ehrhardt, advocada penalista i de drets humans. Alemanya.
David Soto, membre de Esculca - Observatori de Defensa de Drets i Llibertats. La
Corunya.
Cristina Servan, membre de l'Associació Pro Drets Humans d’Andalusia (APDHA).
Andalusia.
Marta Herrero, advocada de Red Jurídica. Madrid

1. ITW fa una crida a la ciutadania en sol·licitud d'ajut, en forma de donacions, per poder
seguir realitzant la tasca, que és la de poder dur a experts/es, acadèmics/es i
representants d'organitzacions socials i professionals, nacionals i internacionals per a
què compleixin el mandat d'observació del Judici que es desenvolupa davant del
Tribunal Suprem.
2. ITW ha estat present a la tretzena setmana del judici amb tres observadors/es:
• David Soto, membre de Esculca - Observatori de Defensa de Drets i Llibertats. La Corunya.
• Cristina Servan, membre de l'Associació Pro Drets Humans d’Andalusia (APDHA). Andalusia.
• Marta Herrero, advocada de Red Jurídica. Madrid

PUNTS D'ATENCIÓ
1. El president de la Sala segueix mostrant una actitud desconsiderada i obstruccionista amb les
defenses. Així, quan l’advocada del Sr. Cuixart, preguntava al Secretari General del sindicat
Comissions obreres de Catalunya sobre els posicionaments del sindicat en relació amb el Pacte
Nacional pel Referèndum i a la concentració del 20 de setembre (dos fets incriminatoris en
l’escrit d’acusació), el President la interrompé en diverses ocasions, arribant-li a dir: "yerra usted
en la estrategia defensiva, no tiene ninguna trascendencia".
2. Un fet semblant es produí en relació amb l’advocada del Sr. Sánchez. Un testimoni relatava
que el dia 1 d’octubre al vespre, a Calella, alguns veïns es van concentrar davant d’un hotel on
hi havia un destacament de la Guardia Civil, i que un dels agents sortí de l’hotel amb una porra
extensible i començà a donar cops als veïns concentrats. Quan l’advocada li pregunta si hi va
haver algun intent d’assaltar l’hotel per part dels manifestants, el President la talla, tot
argumentant que allò no era objecte del judici. Tanmateix, en acabar la roda d’interrogatoris, el
President, de forma sorprenent, proposà a l’advocada que si ho desitjava podia tornar a fer la
pregunta que abans havia considerat impertinent.
3. Alguns testimonis manifestaren, com molts altres havien fet en setmanes anteriors, que
responien les preguntes de VOX per “imperatiu legal”. El President intervingué per afirmar que
tot el que passa en el judici és per “imperatiu legal”; també respondre a la Fiscalia. Tot i la
obvietat d’aquesta intervenció, aquesta era totalment innecessària.
4. Un testimoni va demanar de declarar en català, al que el President contestà que tenia el deure
de contestar en castellà. Això contrasta si més no amb el fet de què diversos testimonis han
pogut declarar en les seves llengües assistits per traductors. Les llengües que s’han escoltat al
judici, a part del castellà, han estat l’alemany, el portuguès, l’eslovè i l’anglès.
5. Caldrà fer atenció de si es respecten els drets fonamentals dels parlamentaris i senadors (art.
23 CE) encausats i que han resultat elegits en les eleccions generals del 28 d’abril.
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