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?Josep Anglada, a judici acusat
d'amenaçar i coaccionar un menor
per Twitter
L'acusació particular li demana dos anys i mig de presó per un delicte contra la
integritat moral i de coaccions, i un any, nou mesos i un dia per un delicte
d'amenaces, així com 5.000 euros d'indemnització | Entre l'1 de desembre i el 9 de
desembre de 2013, Anglada es va dedicar a llançar un reguitzell de piulades
amenaçant i insultant el jove

Josep Anglada declarant en un judici anterior

Avui l'expresident del partit d'extrema dreta Plataforma per Catalunya Josep Anglada s'asseu a la
banqueta dels acusats. L'acusació particular li demana dos anys i mig de presó per un delicte
contra la integritat moral i de coaccions, i un any, nou mesos i un dia per un delicte d'amenaces,
així com 5.000 euros d'indemnització, arran d'una sèrie de tuits contra Arnau Comajoan, quan era
menor d'edat. Per altra banda, la fiscalia fa una petició de dos anys de presó, una inhabilitació
especial i tres anys de prohibició de comunicació amb el jove. Josep Anglada encara és avui
regidor de l'Ajuntament de Vic per Plataforma Vigatana.
Entre l'1 de desembre i el 9 de desembre de 2013, Anglada es va dedicar a llançar un reguitzell de
piulades amb expressions com «filoetarra», «perroflauta», «cabrons», «amariconar-se com
sempre», «porqueria» i «escòria», algunes acompanyades amb una fotografia del menor d'edat.
Fins i tot, va arribar a interpel·lar el Casal Tramuntana, vinculat a l'extrema dreta, amb el següent
missatge: «Sempre és bo @Casaltramuntana seguir perroflautes com el fill d'en @jcomajoan
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@acomajoancara #PXP @OSONA», alhora que va identificar públicament la població on resideix
el menor.
Amb tot, els pares d'Arnau Comajoan asseguren a la denúncia haver-se sentit intimidats pels
missatges, tenint en compte «els antecedents violents d'algunes de les persones implicades». De
fet, el pare, Josep Comajoan, va arribar a posar-se en contacte amb Anglada via whatsapp i
trucada telefònica per demanar-li que retirés els missatges, recordant-li que es tractava d'un noi
menor d'edat, petició que va ser rebutjada. Segons la declaració del denunciant, en comptes de
retirar-los, va etzibar-li que «potser sí» que haurien de «crear unes joventuts identitàries a Vic i
començar a escarmentar algú» i va advertir-lo: «ja pots estar content, els Comajoan sereu molt
coneguts pels nazis i els feixistes». L'advocat de l'acusació Antoni Iborra insisteix en el fet que
avui s'ha de jutjar el «comportament de l'agressor de persecució, assetjament i amenaces» i no
«la militància política del menor», de l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran, un fet
en el qual posa èmfasi la defensa d'Angalda. El fet que fos menor, afegeix Iborra, «agreuja la
situació».

Un dels tuits que apel·lava a l'ultradretà Casal Tramuntana i que s'han aportat a la causa

No és la primera vegada que Anglada té problemes amb la justícia. A banda dels procediments
judicials que ha mantingut amb la seva antiga formació, el novembre del 2015, va ser jutjat per
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una presumpta agressió a dos nois. Finalment, però, va ser absolt per l'Audiència Provincial
(https://directa.cat/actualitat/jutgessa-nomes-dona-credibilitat-testimonis-de-defensa-absol-josepanglada-de-lagressio) . També es va lliurar d'una condemna per la difusió de 3.000 pamflets de
contingut xenòfob a Vic durant la campanya electoral de les municipals del 2007.
L'organització juvenil Arran ha convocat una concentració
(http://arranosona.blogspot.com/2017/07/vic-judici-josep-anglada.html) a les 2/4 de 12 del migdia
davant el teatre de l'Orfeó per anar cap als jutjats de Vic, i en un comunicat subratlla la importància
d'organitzar-se per «tombar el feixisme i fer-lo desaparèixer dels carrers, dels ajuntaments i
d'arreu».

Article publicat originàriament a la Directa https://directa.cat/actualitat/josep-anglada-judici-acusat(
damenacar-coaccionar-un-menor-twitter) .
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