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Sánchez exigeix per burofax a
«ABC», «El Mundo» i «okdiario»
que es retractin sobre la seva tesi
El president espanyol adverteix que es reserva l'exercici "de totes les accions"
que li corresponguin "en dret, incloses les del caràcter penal"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en roda de premsa. | La Moncloa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha remès un burofax a diversos mitjans de
comunicació en els quals els exigeix ??que es retractin de les informacions publicades en l'última
setmana sobre presumptes irregularitats en la seva tesi doctoral. En concret, Sánchez, en
qualitat de ciutadà, s'ha dirigit als diaris "ABC" i "El Mundo" i al mitjà digital "okdiario.com", segons
fonts de Moncloa.
El diari "ABC" va publicar dijous en portada que Sánchez va copiar paràgrafs sencers d'altres
autors en la seva tesi, mentre que "El Mundo" ha difós aquest divendres una informació que apunta
al tribunal que va qualificar el treball amb una nota de cum laude format per "afins i novells". Per
la seva banda, "okdiario" ha indicat que un investigador del Ministeri d'Indústria va ser el
veritable autor de la pràctica totalitat del treball acadèmic de Sánchez.
En cas de no retractar-se d'aquestes informacions, el líder del PSOE adverteix que es reserva el
dret a emprendre les accions legals que consideri. El president ja va advertir dijous passat, en
publicar "ABC" que va plagiar la tesi, que emprendria accions legals en "defensa del seu honor i
dignitat", llevat que hi hagi rectificació de la informació publicada. En concret, en el burofax enviat a
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"okdiario.com", publicat pel mateix mitjà, Sánchez diu reservar-se l'exercici "de totes les accions"
que li corresponguin "en dret, incloses les del caràcter penal".
En el seu text, el president espanyol assegura que la informació d'aquest mitjà relativa a que va
plagiar paràgrafs sencers d'un informe del Ministeri d'Indústria en la seva tesi és "falsa, inexacta i
incerta" i denuncia l'"atac injustificat" que aquestes manifestacions suposen per a ell. Les
mateixes, segons diu, suposen "un atac injustificat que atempta" contra el seu "prestigi
professional i social" i "una intromissió il·legítima" en el seu "dret a l'honor i poden ocasionar danys
de difícil o impossible reparació".
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