
1 
 

 

 
Nota de premsa 
7-X-2019 
 
 
 
 
COMUNICAT SOBRE LA VULNERACIÓ DELS DRETS DELS 
PRESUMPTES INTEGRANTS DELS CDR DETINGUTS 
 
 
En la detenció, el passat 23 de setembre, de nou presumptes integrants 
dels CDR, acusats, en principi, de rebel·lió, tinença d’explosius, terrorisme 
i organització criminal es detecten les següents lesions que vulneren un 
feix de drets fonamentals irrenunciables i propis d’un Estat de Dret. 
 
En primer lloc, malgrat estar les diligències declarades secretes, es va 
donar publicitat a la pràctica de les detencions des d’abans de dur-se a 
terme, atès que a la porta dels domicilis dels detinguts ja hi eren presents 
diversos mitjans de comunicació. Això, posteriorment, i com assenyalarem 
més endavant, va perjudicar seriosament els detinguts. 
 
En segon terme, no consta en cap moment, amb vulneració ara del dret a 
la llibertat, que es comuniqués de forma efectiva, en els termes 
constitucionalment exigibles, els fets que varen motivar la detenció. 
L’esment per la norma de fets significa que la informació ha de ser 
precisament sobre fets i no sobre qualificacions jurídiques; és una 
garantia del dret defensa que comença des del mateix moment de la 
detenció, tal com pacíficament estableix la doctrina constitucional 
 
No consta si en aquestes diligències judicials de detenció, escorcoll i 
decomís d’efectes, documents i altres elements, hi fou present, com mana 
la Llei, un lletrat, si més no, nomenat d’ofici. Els lletrats de confiança, 
hores d’ara, no han estat assabentats d’aquesta circumstància, atès que 
per part del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell no s’ha facilitat aquestes 
informacions, tot al·legant que es tracta de diligències secretes. 
 
A Madrid únicament hi foren traslladats set dels nou detinguts, ja només 
acusats, tots ells, de terrorisme, tinença d’explosius i organització criminal. 
En despit d’aquestes greus acusacions, dos dels imputats varen ser 
posats en llibertat abans del trasllat de la resta. 
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Malgrat l’existència de 4 peces secretes al Jutjat Central d’Instrucció núm. 
6, ni els imputats ni el seus lletrats han pogut conèixer els fets en què es 
basen aquestes acusacions. Només ha circulat una mena de resum, al 
qual únicament han tingut accés determinats mitjans de Madrid. En 
aquest document s’hi pot llegir que s’imputen, per exemple, fabulacions, i, 
novament, delictes molt greus, sense que fins ara ningú no hagi pogut 
veure, fora del jutge i del fiscal competents del grup operatiu de la Guàrdia 
Civil, els indicis que pugui haver-hi.  
 
Polítics i periodistes han carregat gravíssims delictes tant als detinguts 
com a diverses autoritats i institucions catalanes, en tot moment alienes, 
les unes i les altres, a la causa. També cal ressaltar que s’han produït 
declaracions públiques d’autoritats referint-se als detinguts ja com a 
culpables, la qual cosa vulnera la normativa comunitària vigent a Espanya 
des d’abril del 2018 relativa del dret a la presumpció d’innocència i a un 
judici just. Al mateix temps hom ha creat un clima de criminalització del 
legítim ideari independentista, que en tot moment s’ha mostrat pacífic a 
tots els nivells i en totes les seves actuacions. 
 
Pel que ha transcendit de fonts familiars i de les defenses dels ara presos 
provisionals, els seus lletrats no han pogut ni assistir als interrogatoris ni 
tenir accés a les actuacions ni mantenir amb els interessats l’entrevista 
reservada legalment prevista. 
 
El motiu rau en la incomunicació dels detinguts. Incomunicació que no ha 
estat decretada en virtut de la legislació antiterrorista, sinó d’una reforma 
de la Llei d’enjudiciament criminal, de 2015 (articles 527 i 509), on es 
traslladen a la llei processal ordinària les restrictives previsions de drets 
fonamentals de la legislació d’excepció, per qualsevol delicte i sense cap 
mena de criteri o de barem objectiu i al marge de les previsions 
constitucionals. Aquesta reforma legal encara no ha estat qüestionada per 
ningú davant el Tribunal Constitucional. Fer de l’excepcionalitat norma 
general és, realment, una derogació general dels drets fonamentals que 
hem de denunciar. 
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