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Pedro J. Ramírez denuncia «El
Mundo» per poder escriure en un
altre mitjà

Pedro J. Ramírez. Foto: Europa Press

L'exdirector d''El Mundo' Pedro J. Ramírez ha presentat als jutjats mesures cautelars "urgents"
per les quals sol·licita poder tornar a escriure al diari o a qualsevol altre mitjà, segons ha anunciat
el periodista en el seu 'Twitter'. Des de la setmana passada es va deixar de publicar la carta
dominical de Ramírez a 'El Mundo'. Segons ha explicat el mateix periodista, des d'Unidad
Editorial se li ha recordat que manté un contracte d'exclusivitat que li impedeix publicar a altres
mitjans.
Ramírez havia iniciat des d'aleshores una campanya a Twitter sota el hashtag '#unadedos' en
què sol·licitava als 'tuiteros' donar-li suport per reclamar que el deixessin publicar a algun mitjà.
Alhora, des de 'Change.org' es va obrir també una petició en la mateixa línia que a dia d'avui té
més de 1.000 firmes de suport.
"Acabem de sol·licitar als jutjats mesures cautelars urgents perquè #unadedos
(https://twitter.com/search?q=%23unadedos&src=tyah) : pugui escriure a 'El Mundo' o pugui ferho a un altre mitjà. Per primera vegada a la democràcia un jutge haurà de resoldre amb urgència, si
un periodista pot tenir prohibit l'exercici de la seva professió", ha assenyalat Ramírez al seu Twitter.
"És una iniciativa difícil i valent però amb David-Liaño com a paladí hem decidit plantar cara a GoliatUría. Doneu suport al nostre #unadedos", conclou l'exdirector d''El Mundo', reclamant un altre cop
el suport a aquesta plataforma.

Acabamos de solicitar en los juzgados Medidas Cautelares Urgentes para que #unadedos
https://www.naciodigital.cat/noticia/78188/pedro/ramirez/denuncia/mundo/poder/escriure/altre/mitja
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(https://twitter.com/hashtag/unadedos?src=hash) : pueda escribir en EM o pueda hacerlo en otro
medio.
? Pedro J. Ramirez (@pedroj_ramirez) November 19, 2014
(https://twitter.com/pedroj_ramirez/status/535025355946737664)

Por primera vez en democracia un juez deberá resolver con urgencia si un periodista puede
tener prohibido el ejercicio de su profesión.
? Pedro J. Ramirez (@pedroj_ramirez) November 19, 2014
(https://twitter.com/pedroj_ramirez/status/535025861893062657)
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