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Demana que es deixi treballar a Llarena, que ha de pronunciar‐se
sobre la petició de llibertat de l'exlíder d'ANC

MADRID, 6 Març ﴾EUROPA PRESS﴿ ‐

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dimarts que el candidat a
la Presidència de la Generalitat de Catalunya hauria de poder exercir les seves
responsabilitats, en al·lusió al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que aquest
dimarts ha presentat un escrit al Tribunal Suprem en el qual sol·licita la seva
llibertat per poder ser investit en un ple previst per al proper 12 de març.

A preguntes dels mitjans abans de participar en un acte organitzat per la CEOE i el
Consell d'Economistes, Catalá ha manifestat que és al jutge instructor de la causa
del procés sobiranista en el Tribunal Suprem, Pablo Llarena, a qui li correspon
pronunciar‐se sobre la petició formulada per l'exlíder de l'ANC, a la presó
preventiva des del 16 d'octubre per la seva implicació en la deriva independentista.

"Faríem tots un bon servei a la justícia si no opinem i no diem el que ens semblen
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les coses; qui ha de decidir és el jutge. Cal deixar‐li treballar com ha fet fins ara
amb absoluta independència, amb criteris jurídics i que decideixi el que consideri",
ha dit el ministre.

La defensa de Sànchez ja havia anunciat que demanaria formalment la seva
llibertat al magistrat instructor una vegada s'oficialitzés la candidatura.

Aquest mateix dimarts, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat el
ple d'investidura per a dilluns vinent 12 de març a les 10.00 hores.

SÀNCHEZ DEMANA CELERITAT AL JUTGE
En els seus escrits dirigits al jutge i recollits per Europa Press, Sànchez exposa que
si no se li permet anar al ple s'estaran vulnerant els seus drets personals i els dels
ciutadans, ja que no s'estarà respectant la voluntat d'un Parlament triat
democràticament que vol investir‐lo.

Per això insta el magistrat instructor al fet que resolgui l'assumpte en la màxima
brevetat possible, tenint en compte que el ple d'investidura se celebrarà en sis dies
i demana que, en cas de no concedir‐li la llibertat provisional, se li atorguin
"permisos extraordinaris per poder acudir a l'acte d'investidura".

Segueix‐nos a: @AlDiaCat
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