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Valoracions de l’última setmana de Judici 
(Setmana 18) 

 Aquest és l'últim comunicat sobre les valoracions de les sessions que han tingut lloc al 

Tribunal Suprem en referència al Judici de l'1-O. 

 

 Des de la plataforma volem agrair el suport rebut per part de la ciutadania, així com a 

tots i totes les observadores internacionals i professors i professores universitaris 

estatals que han assistit al judici i han contribuït tant en l'observació com en 

l'elaboració dels informes. 

 

 Anunciem que el proper 9 de juliol presentarem l'informe preliminar que contindrà 

una primera valoració global del treball d'observació realitzat, i informarem de les 

actuacions internacionals que realitzarem en les pròximes setmanes. 

 

 Recordem que durant les divuit setmanes de judici hem facilitat la presència de 

quaranta observadors internacionals de quatre continents (Europa, Amèrica, Àsia i 

Àfrica), deu acadèmics i acadèmiques de diferents universitats espanyoles i nou 

membres d'organitzacions de defensa dels drets i llibertats de Madrid, el País Basc, 

Galícia, Andalusia, València, Illes Balears i Catalunya. 

 

 Aprofitem per recordar que per dur a terme el desenvolupament dels esmentats 

informes fem una crida a la ciutadania a contribuir amb donacions: 

https://internationaltrialwatch.org/ 

 

International Trial Watch ha estat present en les sessions de la divuitena setmana de judici 

amb dos portaveus que han acompanyat als següents observadors i observadores: 

 

 Luigi Foffani, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Módena y Reggio Emilia, 

secretari general de la Société Internationale de Défense Sociale. Itàlia. 

 Fabio Marcelli, membre de European Lawyers for Democracy and Human Rights 

(ELDH). Itàlia.  

 Marco Aparicio, President Observatori DESC i professor de Dret Constitucional a la 

Universitat de Girona. Espanya. 

 Profra. Dra. Mònica Aranda Ocaña, professora de Dret Penal, Universitat de Barcelona. 

Espanya. 

 Guillermo Portilla, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Jaén. Espanya. 

 

 

 

 

https://internationaltrialwatch.org/


PUNTS D'ATENCIÓ: 

 

El dimarts 4 de juny de 2019, el President de la Sala va explicar la distribució dels 

temps dedicats a presentar els informes finals de l'acusació i la defensa, atorgant una 

hora a la defensa de cada acusat. Aquesta setmana s'ha constatat que el temps ha 

resultat insuficient, tenint en compte la magnitud d'un judici que dura ja quatre mesos 

i on les acusacions eleven les  peticions fins a 74 anys de presó. El fet de comptar amb 

tan poc temps per a fer els informes ha posat en una situació de forta pressió els 

lletrats que han hagut de garantir amb el seu treball el dret de defensa en una causa 

amb un enorme patrimoni probatori. 

 

La necessitat de celeritat d'un judici amb nou dels acusats presos no pot operar en 

detriment del dret de defensa dels acusats: s'han de poder contrarestar les acusacions, 

fent una valoració de la prova que ha consistit en 422 testimonis i setze pèrits, a més 

de l'extensíssima documentació que es troba en el sumari. D’altra banda, ha existit una 

desproporció manifesta entre les set hores destinades a les tres acusacions i les dotze 

hores destinades a les dotze defenses individualitzades. Era perfectament viable 

habilitar un dia més de sessions i  dedicar tres dies als informes finals i les últimes 

paraules dels acusats. Al que cal afegir que el judici s’ha celebrat al Tribunal Suprem, 

un tribunal que no permet l'apel·lació a una segona instància. 

 

Contacte: 

 

Mercè Barceló - portaveu a Barcelona 

Andrés García - portaveu a Barcelona 

Alba Ortega - responsable de comunicació a Barcelona - 634186509 


