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El líder de Mossos per la
Independència, l'olotí Albert
Donaire, està citat avui al Suprem
El policia català va rebre la primera setmana d'abril amenaces pel seu compromís
polític

Albert Donaire, acompanyat de Salvador Vergés, camí de Madrid. | @albertdmcat

El líder de Mossos per la Independència i coordinador de la sectorial de l'ANC de Mossos per la
República, el veí d'Olot Albert Donaire, està citat avui al Tribunal Suprem a Madrid en la 35a
jornada del judici pel procés del primer d'octubre de 2017.
El portaveu de l'entitat independentista hi concorre a petició de l'acusació particular de Vox. Donaire
ha demanat poder declarar en català i ha escrit al seu blog que "la gran diferència amb tota la
Policia Política espanyola que ha passat fins ara pel lloc, és que jo no he de quedar amb ningú
per preparar les mentides, ni perquè em parafrasegin mentre declaro en aquest judici (com hem
vist amb la Fiscalia i la famosa ?ratonera?).
Donaire també ha fet un tweet amb un vídeo des de Madrid mateix:
A 103 km de Madrid. Que acabeu de passar una feliç diada de Sant Jordi.
https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/29705/lider-mossos-independencia-oloti-albert-donaire-esta-citat-avui-al-suprem
Pagina 1 de 2

Seguirem lluitant i reivindicant l'esperit de l'1 d'octubre allà on sigui. Esperit de #SantJordi
#NoSurrender
Combatrem el drac. pic.twitter.com/WsQItWk7TZ
? ?L???T?? ||*|| (@albertdmcat) 23 d'abril de 2019
Aquest policia català ja va denunciar a les xarxes les diverses amenaces que ha rebut, la darrera
el passat 6 d'abril:

#AlertaUltra
Això ho han deixat amenaçant-me i intimidant-me en un dels habitatges on habituo a anar.
Fan el que volen.
Però #NoEmFeuPor!#amenaces #intimidacions pic.twitter.com/YLu4wLiSox
? ?L???T?? ||*|| (@albertdmcat) 7 d'abril de 2019
Tal com ell mateix explicava, un grup de persones es va acostar de nit a l'entrada d'un dels
habitatges on "acostuma a anar" i va deixar un vàter amb una estelada i envoltat de llaços grocs i
diversos missatges, entre els quals un que deia "Alberto [sic], per quan el dia 24 vagis al
Suprem" i un altre que afirmava que és una "vergonya per a l'uniforme". Al vàter també hi havia
diverses referències homòfobes.
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