COMUNICAT

Dincat s’indigna per la inadmissió
a tràmit de la querella per delicte d’odi
contra Arcadi Espada i recorrerà la resolució
Divendres, 12 de març de 2021. Dincat, representant del sector de la discapacitat
intel·lectual a Catalunya, manifesta la seva indignació, després que la titular del
Jutjat d’Instrucció nº 23 de Madrid hagi acordat denegar l’admissió i
tramitació de la querella criminal per delicte d’odi que la federació va
interposar el mes de febrer del 2019 contra el periodista Arcadi Espada. Una
decisió que Dincat considera del tot injustificable, que arriba després de dos anys de
paralització del procediment i que suposa que, ni tan sols, es procedirà a investigar
els fets. Per aquests motiu, Dincat ja ha presentat el seu recurs sol·licitant i esperant
que el Jutjat rectifiqui la seva decisió i acordi, finalment, l’admissió a tràmit de la
referida querella.
La Federació va interposar la querella després que Espada afirmés, durant la seva
participació en el programa de televisió Chester presentant per Risto Mejide i amb un
absolut menyspreu, que els pares de persones amb Síndrome de Down havien
d’assumir la responsabilitat moral d’haver portat al món un fill amb aquestes
circumstàncies i que havia de ser la família qui es fes càrrec de la despesa econòmica
que suposava mantenir-lo en condicions.
Aquestes declaracions van ser la gota que va fer vessar el got pel sector, després
d’anys suportant un abundant historial de manifestacions públiques per part
del periodista del tot discriminatòries i ofensives envers les persones amb
discapacitat. Entre altres apel·latius, Espada les qualificava de “tontes”, “malaltes” i
“pitjors” i afirmava que les mares que havien decidit no avortar haurien de ser
denunciades, d’una banda, pel seu propi fill amb discapacitat i, d’una altra, per la
mateixa societat, pel fet d’haver de sufragar el cost dels tractaments.
“Ni compartim, ni comprenem, la decisió denegatòria de la jutgessa en un cas que
entenem constitueix un clar delicte d’odi. Ens sentim decebuts i, sens dubte, lluitarem
fins al final perquè aquest tipus de declaracions no quedin impunes. Fomentar la
discriminació contra les persones amb discapacitat és i ha de ser delicte i cal
donar exemple", manifesta Carles Campuzano, director de Dincat.
L’article 510 del codi penal considera responsables de delicte d’odi "aquells qui
públicament promoguin, fomentin o incitin directament o indirectament l’odi, hostilitat,
discriminació o violència contra un grup o persona" per diversos motius, entre els quals
la discapacitat. Per això, i malgrat que el jutge d’instrucció no veu suficients indicis de
delicte en les paraules d’Espada, Dincat es mostra ferma en la seva determinació de
continuar batallant per tal que s’admeti a tràmit la querella i, almenys, s’investiguin
els fets.
Sobre Dincat
Dincat és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats
socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies al territori. A través
dels valors de compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir una inclusió
social i laboral digne, així com per vetllar per una vida més justa per aquestes persones i les seves famílies.
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