
 
 

 

PRONUNCIAMENT DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA DELS DRETS DE LA PERSONA I DEL 

LLIURE EXERCICI DE L’ADVOCACIA DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 
SOBRE LA SENTÈNCIA DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREM DICTADA EN LA 

CAUSA ESPECIAL 20907/2017 

 

Sens perjudici de l’anàlisi jurídic en profunditat que la Comissió de Defensa de l’ICAB 

farà públic en els propers dies, fem palès que el Tribunal Suprem, amb el dictat de la 

sentència notificada avui, culmina un procés en el què s’han anat succeint vulneracions 
de drets fonamentals, que hem anat denunciant des que va iniciar-se el judici: entre 

altres, el dret a un judici just, el dret al jutge predeterminat per la llei, la obligatòria  

imparcialitat dels òrgans judicials, el dret de defensa, l’exercici efectiu dels drets 
fonamentals de les persones condemnades i del conjunt de ciutadans i ciutadanes a la 

llibertat ideològica, d’expressió, de reunió, de manifestació i de participació i 
representació política, sense oblidar la injustificable i punitiva presó provisional, que 

s’ha mantingut com un càstig anticipat de les persones imputades. 

La sentència condemna Oriol Junqueras a 13 anys de presó pels delictes de sedició i 

malversació; Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull a 12 anys pels delictes de sedició i 

malversació; Carme Forcadell a 11 anys i 6 mesos de presó pel delicte de sedició; 
Joaquim Forn i Josep Rull a 10 anys i 6 mesos pel delicte de sedició; Jordi  Sánchez i 

Jordi Cuixart a 9 anys de presó pel delicte de sedició; i, finalment, per un delicte de 

desobediència, condemna Santiago Vila, Meritxell Borras i Carles Mundó, a una pena 
de multa. 

L’acarnissament en la concreció de les penes imposades desborda l'impacte en les 

persones condemnades, escarnint i criminalitzant el conjunt del moviment 

independentista i, també, l’acció política i cívica de qualsevol dissidència política. 

La sentència reconeix la manca de la violència requerida pel delicte de rebel·lió i també 

la inexistència del trencament de l’ordre constitucional. Malgrat això, desvirtua el que 
ha de ser un Estat de Dret i reelabora el llindar de l'acció política legítima i del dret a la 

protesta. La sentència deixa fora del marc constitucional i veta de futur, la consecució 

de qualsevol objectiu polític que vagi en contra de “la indisoluble unidad de la Nación 
española”, que, com ja va manifestar el setembre de 2017 el Sr. Lesmes, President del 

Consejo General del Poder Judicial, “es el fundamento constitucional y el basamento 
último, nuclear e irreductible de todo el derecho de un Estado”. 

 



 
 

 

Amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem s’atribueix el paper de garant de l’ordre 

constitucional i de la protecció de l’Estat en front de qualsevol intent de reivindicar i 
defensar propostes polítiques alternatives, inclosa la defensa del dret a 

l’autodeterminació, encara que s'expressin a través de l’exercici cívic, pacífic i 

democràtic dels drets fonamentals d’expressió, reunió, manifestació, participació i 
representació política. L’exercici d’aquests drets fonamentals es caracteritza per part 

del Tribunal Suprem com a “alzamiento público y tumultuario”. 

Tampoc podem deixar de cridar l’atenció sobre la utilització que s’ha fet de la 

imputació del delicte de rebel·lió per construir un relat polític que res té a veure amb la 

realitat i per justificar el manteniment de la presó preventiva i de la privació dels drets 
polítics a representants electes legítims, imputació que, un cop assolits els objectius 

perseguits, ha quedat fora de la condemna. 

 

Barcelona, 14 d’octubre de 2019 

 

 

Per consultar els darrers comunicats de valoració jurídica del judici, consulteu els 
següents enllaços: 

 

https://acddh.cat/comunicats/comunicat-en-relacio-al-judici-del-ts/ 

https://acddh.cat/comunicats/segon-comunicat-en-relacio-al-judici-del-tribunal-

suprem/ 

 
https://acddh.cat/comunicats/tercer-comunicat-en-relacio-al-judici-del-ts/ 
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