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El CGPJ ja va considerar «no
privades» les opinions al xat de
jutges on ara s'insulta
l'independentisme
L'acord de l'autoritat judicial espanyola va sancionar amb 600 euros un jutge per
parlar de "terrorisme policial" l'1-O en el mateix espai

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

El xat on jutges espanyols han insultat l'independentisme no és privat. Així ho afirma una
sentència del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que va aplicar una sanció de 600 euros
per haver parlat de "terrorisme policial" l'1-O en aquest mateix espai. Segons ha revelat El Matí de
Catalunya Ràdio, http://www.ccma.cat/324/el-ggpj-va-considerar-no-privades-les-opinions-contra(
la-policia-en-el-xat-de-jutges/noticia/2876618/) la comissió disciplinària del CGPJ va respondre
llavors al jutge català Frederic Vidal que el compte de correu era un "mitjà no privat", propietat de
l'administració i amb finalitats professionals. Vidal té una investigació oberta al jutjat d'instrucció 13
de Barcelona.
En un acord del 12 de març a què ha tingut accés Catalunya Ràdio, el CGPJ diu que el magistrat
sabia la repercussió que podia tenir el seu missatge perquè el correu el reben tots els estaments
judicials. Això, per tant, contradiu els arguments de la majoria d'associacions judicials i també del
president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ahir treien importància a la polèmica pels
insults de jutges contra l'independentisme assegurant que el xat on opinaven és privat.
https://www.naciodigital.cat/noticia/163289/cgpj/ja/va/considerar/no/privades/opinions/al/xat/jutges/ara/insulta/independentisme
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Aquest divendres han sortit a la llum nous missatges de jutges contra el procés català
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163277/nous/missatges/dels/jutges/contra/proc/comparen/pui
gdemont/amb/violador) i, especialment, contra Carles Puigdemont, a qui comparen amb un
violador. També critiquen la decisió de la justícia alemanya de rebutjar l'extradició del president a
l'exili a Espanya. El president Quim Torra ha insistit en demanar la dimissió del president del
CGPJ, Carlos Lesmes, i ha exigit "sancions immediates" per als implicats.
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