
Benvolgudes,

En primer lloc, gràcies per la confiança i l’esforç en els relats. No és gens fàcil exposar

se amb aquests temes tan delicats davant de persones que no coneixes.

Ens hem llegit atentament els relats i totes s’emmarquen en fets delictius. Ara bé, hi ha

una en que els fets succeeixen a França i per tant, competencialment els Jutjats d’aquí

no poden jutjar aquests fets així que quedaria exclosa del procés de denuncia. La resta

de relats veiem que són viables a denunciar aquí, de fet la gran majoria esmenteu

molta documental útil i testimonis de referència.

Heu de tenir en compte, com us vam explicar a la visita, que tot i que intentarem que

ho porti un mateix jutjat i sigui un sol procediment, no depèn de nosaltres i que es

poden separar. La idea és tramitar-ho des de Mossos conjuntament perquè això no

passi però no us ho podem garantir.

Us fem un pressupost però és cert que hi ha algunes de les fases del procediment

judicial que no podem acabar de concretar perquè depèn de moltes variables (si els

procediments se separaran o no, a quin Jutjat aniran competencialment, etc).

Ho desglossem per fases:

- DENÚNCIA A MOSSOS I DECLARACIÓ VOSTRA AL JUTJAT: 300 euros  cadascuna.

- FASE D’INSTRUCCIÓ (INVESTIGACIÓ AL JUTJAT, DECLARACIÓ D’ELL I  TESTIFICALS I

PRÀCTICA D’ALTRES PROVES): 2.000 euros en total.

Si s’acabessin separant tots els procediments, hauríem d’incrementar el

pressupost proporcionalment perquè serien fases d’instrucció per separat.

- JUDICI I SENTÈNCIA: El pressupost més o menys serà similar al de la fase

d’instrucció. No podem acabar de concretar per la mateixa raó que

anteriorment, perquè no sabem si en un judici es podran resoldre totes les

denúncies o els processos se separaran però en cap cas superarà el pressupost

de la fase d’instrucció.

Al pressupost se li afegeix l’IVA i la figura del procurador. I és un pressupost per les

dues advocades juntes, tot i ser dues per totes.

Per part nostra, estem disposades a posar totes les facilitats en els terminis i la

flexibilitat del pagament.

Ens podeu trucar o venir a veure en visita per aclarir qualsevol aspecte del pressupost

o per ampliar si necessiteu, la informació.

Si ho voleu engegar amb nosaltres, ens tornem a reunir i preparem les declaracions i



preparem el recorregut del procés.

Salutacions i una forta abraçada a totes.

Sònia Ricondo Garcia

Júlia Humet Ribas


