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Gordó no preveu
cap sanció per als
jutges pro consulta
a El conseller considera “impossible” que penalitzin la

trentena de signants del manifest pel dret a decidir
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“Impossible.” És com albira el conseller de Justícia,
Germà Gordó, la possibilitat que els trenta-tres jutges catalans que van signar el manifest pro consulta siguin sancionats, tal
com està estudiant el Consell General del Poder Judicial. L’òrgan va admetre
a tràmit una denúncia de
l’ultradretà sindicat Manos Limpias en què els

La frase

—————————————————————————————————

“És impossible
qualsevol sanció per
una opinió jurídica de
persones que entenen
molt de dret”
Germà Gordó
CONSELLER DE JUSTÍCIA

acusa de “falta de respecte
i acatament a la Constitució”. “Crec que és impossible qualsevol mena de san-

ció per una opinió jurídica
justament de persones
que entenen molt de dret
com els jutges”, va considerar Gordó.
El conseller va coincidir
en la inauguració del primer Congrés de Procuradors de Catalunya amb el
president del Consell General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, que, dijous, a Madrid, va defensar
que, atès el mandat legal al
qual estan sotmesos els
jutges, “és millor no fer
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pronunciaments sobre assumptes de debat polític”.
El document dels jutges, avançat per aquest
diari, es va fer públic el 14
de febrer passat. En el manifest, els signants sostenen que “Catalunya és una
nació”, i argumenten que,

si aquesta realitat no està
reconeguda d’una manera
més explícita en la Constitució del 1978 i en els estatuts d’autonomia del
1979 i el 2006, és a conseqüència d’un context marcat per la Transició i “pel
perill d’involució o amena-

ça autoritària, confirmat
el 1981” amb l’intent de
cop d’estat. Els jutges també expressen la seva convicció que el dret a decidir
“es pot exercir en l’actual
marc constitucional, des
d’una perspectiva dinàmica i viva”. ■

