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El regidor del PP que va denunciar
els Trabucaires de Cardedeu, a
judici per calúmnies
Entitats i veïns del municipi vallesà diuen prou "a la demagògia" i passen a
l'ofensiva amb la campanya «Escac a la mentida» | Denuncien Jaime Gelada
"per un delicte de calúmnies i injúries greus" després d'aparèixer a diversos
programes de 13TV

Imatge de la roda de premsa de presentació d'Escac a la mentida Foto: El Polvorí

Els veïns de Cardedeu han dit prou i han passat a l'acció després de les reiterades "calúmnies"
que ha estat proferint en els darrers temps el regidor del PP al municipi, Jaime Gelada, la
persona que va fer públic el ja famós "fals afusellament" dels Trabucaires de Cardedeu
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/20641/fals/afusellament/regidor/pp/cardedeu) ,
a banda d'aparèixer reiteradament a programes de la cadena 13TV
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/20039/cardedeu/ultratja/corona) .
És per això que alguns d'aquest veïns afectats han donat el tret de sortida a la campanya "Escac a
la Mentida (https://escacalamentida.wordpress.com/) " i han anunciat que denuncien Jaime
Gelada. Segons han anunciat els afectats, "l'actual portaveu i regidor del Partit Popular de
Cardedeu, Jaime Gelada, anirà a judici arran de la denúncia per calúmnies que ha interposat un
veí de Cardedeu". "Hem decidit aturar la manipulació, la mentida i la infàmia contra el nostre poble i
contra la nostra gent", han declarat els representats de la campanya.
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'Escac a la mentida' compta amb el suport de diferents entitats socials i associacions de
Cardedeu, "gent i entitats que també s'han sentit acusades per aquesta persona en d'altres
ocasions han decidit sumar esforços i donar suport a aquest veí. D'aquesta manera, s'engega la
campanya 'Escac a la mentida', amb l'objectiu de denunciar públicament aquests fets i evitar
que quedin impunes", han declarat, amb rotunditat i fermesa.
La roda de premsa s'ha realitzat aquest dimarts 7 d'abril a les al Casino Popular de Cardedeu, on
s'ha llegit un manifest i on l'advocat del denunciant, Benet Salellas, ha fet una explicació del cas
judicial. Amb posterioritat a l'acte, s'ha anat als Jutjats de Granollers a interposar la denúncia.
Algunes de les intervencions televisives i denúncies de Jaime Gelada:
- El fals afusellament a un regidor del PP de Cardedeu
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/20641/fals/afusellament/regidor/pp/cardedeu)
- VÍDEO: Cardedeu «ultratja» la Corona
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/20039/cardedeu/ultratja/corona)
- VÍDEO: «PP, Ciutadans i el PSC estem vivint crispació a Catalunya»
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/19909/pp/ciutadans/psc/estem/vivint/crispacio/c
atalunya)
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Cartell de la campanya 'Escac a la mentida' Foto: Escac a la mentida
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