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Germà Bel declara a la Fiscalia per
un delicte d'«odi» per unes
piulades contra Sáenz de
Santamaría
L'exdiputat va fer aquests comentaris entre l'1 i el 3 d'octubre quan encara era
diputat de Junts pel Sí
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L'exdiputat de Junts pel Sí Germà Bel ha declarat aquest dilluns davant la Fiscalia per un delicte
d'odi i discriminació per unes piulades que va fer criticant la vicepresidenta del govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaría, i la policia per l'actuació del CNP i la Guàrdia Civil dos dies abans
amb motiu de la celebració del referèndum de l'1-O.
Segons explica el mateix Bel en un fil de Twitter, les actuacions es basen en un informe policial
que conté una de les piulades contra la vicepresidenta espanyola i en tres més contra la "política
policial del PP, amb suport de Cs i PSOE, i la voluntat del govern central d'infondre por
indiscriminada a Catalunya". Les piulades van ser escrites entre l'1 i el 3 d'octubre, després del
referèndum, quan Bel encara era diputat i abans de l'aplicació de l'article 155.
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Aquest és el fil:
1/12 Avui he prestat declaració davant la policia judicial (Fiscalia) com a ?investigat' per un
presumpte delicte d'odi I discriminació, per opinions públiques emeses sent Diputat
? Germà Bel (@gebelque) January 29, 2018
(https://twitter.com/gebelque/status/957968665810558976?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'exdiputat critica que l'informe conté "falsedats constatables" i sosté que les seves condicions
de professor i parlamentari pot "generar un estat d'opinió contrari" a les forces policials. Bel va
rebre la citació -ordenada per la Fiscal en cap de Barcelona, Ana Maria Magaldi-, el passat 22 de
gener.
D'altra banda, l'exdiputat de Junts pel Sí també considera que és una "obligació cívica dels
ciutadans en "Democràcia" rebutjar i contestar els abusos del Poder". "Aquesta obligació cívica es
torna en "Deure" pels membres dels Parlaments, per controlar els abusos de l'executiu contra els
ciutadans", afegeix Bel, que també ha emplaçat als membres del Parlament de Catalunya "a ser
sempre dignes dels ciutadans que representen, combatent els abusos dels poders públics sobre
els seus representats".

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25645/germa-bel-declara-fiscalia-delicte-odi-piulades-contra-saenz-santamaria
Pagina 2 de 2

