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El jutjat d'Olot arxiva la causa
contra el coordinador de Mossos
per la República
Albert Donaire es congratula de la decisió i manifesta que es mantindrà ferm i
denunciarà "els abusos d'un estat i d'una ideologia més propi del feixisme que
d'una democràcia"

Albert Donaire i la seva advocada a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona el juny del 2018. | ACN.

El jutjat d'instrucció número 2 d'Olot ha decidit sobresseir el cas contra el coordinador de Mossos
per la República ( https://twitter.com/ANC_Mossos) investigat per un suposat delicte d'incitació a
l'odi, segons ha informat ell mateix a través de les xarxes socials.

Us informo que el jutjat d'Olot ha acordat el sobreseïment de la causa de delicte d'odi contra mi
que va obrir la Guàrdia Civil per defensar el català a l'aeroport de Girona i que bloquejar-me les
xarxes socials era desproporcionat. Una petita victòria, tot i que no ha acabat. ??
? ?L???T?? ||*|| (@albertdmcat) 1 de febrer de 2019
(https://twitter.com/albertdmcat/status/1091325188220903424?ref_src=twsrc%5Etfw)
Albert Donaire afirma que es tracta d'una "petita victòria" però que encara no és definitiva perquè la
fiscalia pot recórrer la interlocutòria de sobreseïment provisional. "Seguiré ferm amb les meves
conviccions i denunciant els abusos d'un estat i d'una ideologia més pròpia del feixisme que d'una
democràcia", ha subratllat a les xarxes socials. Aquí ho explica en un vídeo:
https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/29412/jutjat-olot-arxiva-causa-contra-coordinador-mossos-republica
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Petites victòries que encabronen a l'autèntica #PoliciaPolítica
(https://twitter.com/hashtag/PoliciaPol%C3%ADtica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
A la feina, professionals i imparcials.
Com a ciutadans, llibertat d'expressió amb respecte a l'oponent ideològic (encara que ells
demostren sobradament no tenir-la, oi @jandrolion
(https://twitter.com/Jandrolion?ref_src=twsrc%5Etfw) ?)
Ho aconseguirem! pic.twitter.com/UzSQwwkA7a (https://t.co/UzSQwwkA7a)
? ?L???T?? ||*|| (@albertdmcat) 3 de febrer de 2019
(https://twitter.com/albertdmcat/status/1092011514628894720?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'origen del cas és una investigació de la Guàrdia Civil arran d'un vídeo que l'agent va penjar
denunciant que un vigilant de seguretat de l'Aeroport de Girona se li havia encarat per parlar en
català. Arran d'això, també li van rastrejar les xarxes socials per piulades i interaccions contra
l'actuació policial de del primer d'octubre de 2017. Quan el van citar el juny passat a la
comandància de la Guàrdia Civil, es va negar a declarar però els agents de l'institut armat espanyol li
van requisar els mòbils, que encara no ha recuperat.
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