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La Fiscalia admet a tràmit una
denúncia contra Arcadi Espada per
un article homòfob contra Rufián
El Fiscal de Delictes d'Odi de Barcelona deriva a Madrid la denúncia de la Crida
LGTBI, ja que és on hi ha la seu d'El Mundo, mitjà on es va publicar el text

Arcadi Espada, en una imatge d'arxiu, davant d'una pancarta de Somatemps. | ACN

La Fiscalia de Barcelona ha admès a tràmit una denúncia per homofòbia contra l'articulista i
fundador de Cs Arcadi Espada per un article a El Mundo del 18 de setembre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163114/arcadi/espada/apunta/homofobia/desqualificar/rufian)
sobre el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. "La polla, mariconazo, cómo
prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?", li preguntava, després del xoc entre el
dirigent republicà i l'exdirigent espanyol José María Aznar al Congrés.
Arran d'aquell text, l'organització de l'esquerra independentista Crida LGTBI va interposar una
denúncia a la Fiscalia de Barcelona, la qual ha respost aquesta setmana que admet tramitar-la
incoant diligències d'investigació i delegant al Servei de Delictes d'Odi i Discriminació la tramitació de
les actuacions.
El Fiscal de Delictes d'Odi de Barcelona, Miguel Àngel Aguilar, ha remès a Madrid la denúncia per
a seguir el seu tràmit, cosa que, segons l'entitat denunciat, "implica el reconeixement del fonament
de la denúncia presentada", la qual apunta tant a Espada com als responsables d'El Mundo. El
fet que sigui la Fiscalia de Madrid qui n'assumeixi ara la tramitació es deu, segons la interlocutòria,
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a que la seu del diari és a Madrid i, per tant, és allí on s'hauria comès el presumpte delicte.
La Generalitat ja va obrir diligències prèvies contra Espada
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163190/generalitat/obre/diligencies/contra/arcadi/espada/pels/
comentaris/homofobs/contra/rufian) el setembre i va demanar a El Mundo que retirés l'article de
la seva edició web -on es va publicar- i que rectifiqués. Segons va avançar l'Observatori contra
l'Homofòbia, també estudiaven "altres possibles accions".
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