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La Policia Nacional requisa els mòbils de dos
periodistes per investigar una suposada filtració

Més de 200 professionals denuncien davant la fiscal general de
l’Estat els escorcolls relacionats amb el cas Cursach
La policia espanyola s’ha presentat a la redacció d’Europa
Press a Mallorca i a la del Diario de Mallorca amb una
ordre judicial per a requisar mòbils, ordinadors i
documents i investigar una suposada filtració relacionada
amb el cas Cursach.
Segons consta a la resolució del jutjat d’instrucció número
12 de Palma, s’investiga un delicte d’encobriment de
secrets a instàncies dels advocats dels implicats i de la
Fiscalia. Fonts de la fiscalia han confirmat que el ministeri
públic ha donat suport a la resolució judicial que acorda la
intervenció dels telèfons mòbils dels dos periodistes.
En el cas d’Europa Press, la policia s’ha endut dos
ordinadors corporatius, diversa documentació i el telèfon
de la redactora. En canvi, al Diario de Mallorca s’ha negat
a entregar informació i només s’han endut el telèfon. El
cas ha desfermat les crítiques de diferents associacions i
sindicats de periodistes. (Vídeo de la Policia Nacional
entrant a la redacció del Diario de Mallorca
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/12/11/policia-requisa-telefono-movil-periodista/1373867.html). 
La policia espanyola ha requisat els telèfons personals dels dos periodistes que havien informat sobre aquest
cas. A l’estiu, Europa Press va publicar en exclusiva que la policia acusava al Grup Cursach d’haver defraudat
51 milions d’euros a Hisenda i 14 milions a la Seguretat Social entre 2010 i 2016.
L’actuació es fa arran d’una denúncia dels advocats dels implicats en aquest cas (Bartolomé Cursach i
Bartolomé Sbert Cursach) i del mateix Ministeri Fiscal. L’empresari del món de la nit Bartolomé Cursach va estar
13 mesos en presó preventiva i va poder sortir a l’abril després de pagar una fiança d’un milió. (Vídeo explicant
el negoci de Cursach
https://www.msn.com/es-ve/noticias/video/un-juez-requisa-ordenadores-y-m%C3%B3viles-a-dos-periodistas-para-investigar-una-filtraci%C3%B3n-en-el-%E2%80%98caso-cursach%E2%80%99/vi-BBQOPw4).
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