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Els missatges dels jutges contra el
procés: «Amb colpistes ni es
negocia ni es dialoga»
Diversos magistrats s'intercanvien correus abans i després de l'1-O carregant
contra el Govern i, entre altres coses, comparant l'independentisme amb el
nazisme, tal com informen "Eldiario.es" i "Elmón.cat"

Inauguració de l'any judicial amb la presència de Felip VI, Carlos Lesmes i María José Segarra | Casa Reial

"Amb colpistes ni es negocia ni es dialoga" o ""El cop d'Estat se salda amb vencedors i vençuts".
Aquestes són algunes de les frases que inclouen diversos correus intercanviats entre jutges
espanyols en referència al procés independentista. Tal com han publicat aquest dimecres a la
nit Eldiario.es i Elmón.cat, en la llista d'adreces electròniques hi ha tot tipus de missatges contra el
Govern català.
En alguns correus es compara el moviment independentista amb el nazisme i s'escriuen
consignes a favor del rei d'Espanya i els cossos de seguretat de l'Estat. També n'hi ha que fan
crides a la calma i transmeten suport als jutges que exerceixen a Catalunya.
Tal com detallen aquests mateixos diaris, els escrits més contundents contra l'independentisme,
titllant-lo de "règim nazi", es remunten al 20 de setembre de l'any passat, quan milers de
persones es van manifestar a les portes d'Economia per intentar torpedinar l'operatiu de la
Guàrdia Civil contra l'1-O.
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"Colpistes", "nazis", "germen", "violents", "extremistea", "com violadors" i un llarg etcètera. Aquest
són alguns dels qualificatius cap als líders independentistes que també es poden recuperar en el
correu electrònic corporatiu de la judicatura.
El PDECat denuncia el cas i demana a la ministra de Justícia que comparegui
El PDECat, en un comunicat enviat a la premsa poc després de la publicació d'aquesta notícia, ha
anunciat que demanarà la compareixença urgent de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, al
Congrés dels Diputats. La formació també denunciarà el cas a la Fiscalia i proposarà la creació d'una
Comissió d'investigació al Congrés. El Partit Demòcrata considera "gravíssimes i aberrants"
aquestes revelacions, que certifiquen la "persecució ideològica" de l'independentisme català i la
"total indefensió i inseguretat jurídica a l'Estat".
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