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LA DENÚNCIA S’HA PRESENTAT AQUEST MIGDIA A LA FISCALIA ESPECIAL PER DELICTES D’ODI I DISCRIMINACIÓ

L’associació d’advocats Drets presenta una denúncia
contra un centenar de tuits per amenaçar els catalans
L’associació d’advocats Drets ha acudit aquest migdia a la Fiscalia Especial per
delictes d’odi i discriminació per presentar una denúncia contra un centenar
d’usuaris de la xarxa social Twitter per haver publicat missatges amenaçadors
contra la societat catalana.
La denúncia recull més d’un centenar de piulades que incorren en diversos delictes
com l’apologia del genocidi, la incitació a l’odi i a la discriminació, la incitació a la
violència, l’enaltiment del terrorisme, injúries i delicte d’amenaces amb publicitat.
Els advocats responsables de presentar la denúncia, Sergi Blázquez –president de
l’entitat- i Maria Vila Redon, han destacat la cruesa dels tuits que fan apologia del
genocidi, ja que insten a la destrucció sistemàtica d’un col·lectiu de persones –els
catalans- amb l’objectiu d’exterminar-les i detallen tota mena de procediments com
càmeres de gas o afusellaments.
Ja que alguns dels autors d’aquestes piulades s’amaguen rere l’anonimat, els
advocats també demanen a la Fiscalia que traslladi ofici a la Unitat de Delictes en
Tecnologies de la Informació dels Mossos d’Esquadra per tal que esbrinin la
identitat d’aquests usuaris a través dels mitjans de què disposen, com ara la
sol·licitud a l’empresa Twitter de les dades completes dels usuaris de la seva xarxa
social i un rastreig de les IP (Internet Protocol) que s’han utilitzat.
Des que l’associació va obrir, aquest passat dimarts quan es va presentar en societat,
la possibilitat de fer arribar casos denunciables ja ha rebut més de 150 sol·licituds de
denúncies a través de la web drets.cat, i els perfils de Facebook i Twitter @DretsCat.
Els advocats estudiaran cas per cas la viabilitat del procediment, i ja preparen una
segona denúncia amb desenes de tuits d’aquests darrers dies.

Alguns dels tuits denunciats:
- “Cuando sea cordoba-barsa voy a ir al camp nou a matar catalanes, que te parece? Tu estas en la lista.”
-“Lo que mas me jode son los putos catalanes que celebran esto. Headshot y hoguera”

-“Me cago en los muertos del barsa, putos catalanes de mierda, ojalá se mueran todos los de cataluña y se
tenía que quemar cataluña”
-“Mira esq a todos los catalanes del campnou los metia en un campo de concentración y que murieran
lentamente y sufriendo! #hayqueextinguirlos!”
-“Una bomba de napalm a #cataluña y otras comunidades iguales, si se acaba con el nacionalismo ya no
habría crisis”
-“Muerte a Cataluña, una bomba a todos los independentistas”.
-#ElVeranoEsPara prenderle fuego a Cataluña y que todos los catalanes ardan y se mueran y mear sobre sus
putas cenizas.
-“VIVA ESPAÑA PUTOS CATALANES BOMBA EN CATALUÑA”
-“A los Independentistas de Cataluña Todos los metía a la cámara de gas!!.INDEPENDENTISTA=CAMARA
DE GAS
-“Que bonito es visitar Cataluña desde un aeroplano para tirar una bomba y dejarlo todo plano”
-“Ahora es cuando de verdad tenia que caer una bomba en Catalunya, entre los independentistas y los gays…
#asco.

Drets
L’associació Drets agrupa diversos professionals del món del dret que han decidit
passar a l’acció davant dels atacs sistemàtics en forma d’amenaces i insults que
arriben des de diversos mitjans de comunicació, xarxes socials i tribunes d’opinió
amb seu a Madrid, i que vulneren el respecte als drets fonamentals i les llibertats
públiques de la ciutadania i les institucions catalanes.
L’entitat no té ànim de lucre i no rep cap mena de subvenció pública, i els seus
membres es posen a disposició de tots aquells ciutadans i institucions que
decideixin denunciar aquests atacs utilitzant les eines jurídiques de l’estat de dret.
Drets es va presentar aquest passat dimarts a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona davant de nombrosos professionals del món del dret i de representants
d’entitats civils d’arreu del país com la Fundació Justícia i Pau, Òmnium Cultural,
l’Assemblea Nacional Catalana, l’Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País
Valencià o la Comissió per la Dignitat, entre d’altres.
El passat mes de juliol ja va emprendre la seva primera acció judicial contra el diari
La Razón i el seu director Francisco Marhuenda, per haver publicat les fotografies
del carnet d’identitat dels jutges i magistrats catalans que havien signat un manifest
a favor del Dret a Decidir, i ja té preparada una denúncia que presentarà en breu
contra organitzacions d’extremadreta com La Falange, Democracia Nacional i
Alianza Nacional pels seus discursos d’odi i violència contra Catalunya en l’acte
realitzat el passat 12 d’octubre a Montjuic.

