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Sánchez: 'El segrest de Garcia i Espinosa mostra que informar a Síria és impossible'
El portaveu de les famílies del fotoperiodista santcugatenc,
Ricardo Garcia, i el periodista Javier Espinosa, segrestats a
Síria fa tres mesos, diu que l'acció 'distorsiona la lluita dels
rebels' a Síria i que demostra que informar al territori és
impossible. En una entrevista a Cugat.cat, Gervasio Sánchez
ha explicat que les famílies han trencat aquest dimarts el
silenci en no haver cap reivindicació del segrest i que ara
comença una nova 'estratègia' per exigir l'alliberament de
Garcia i Espinosa, i la resta d'informadors retinguts a Síria.

Algunes de les frases més destacades de l'entrevista:
'Per les informacions que podem facilitar, els últims indicis que Ricard i Javier estan vius són de fa un mes'
'Confirmem que el govern espanyol està fent tot el possible, a través de diferents vies, perquè les negociacions
puguin fructificar'
'Fins ara les famílies havíem optat pel silenci informatiu perquè pensàvem que podia beneficiar els contactes.
Després de tres mesos, no ens tranquil·litzava que ningú no hagués reivindicat el segrest, ni fet cap demanda
política o econòmica'
'Mónica García Prieto, companya de Javier, ha coordinat les rodes de premsa d'aquest dimarts a Beirut i
Madrid per reclamar l'alliberament i demanar directament als captors que els posin en llibertat. Ara comença
una nova estratègia per part nostra perquè Javier i Ricard tornin a casa, així com també Marc Marginedas'
'Avui que és el Dia Internacional dels Drets Humans diem que segrestar o matar un informador és de les
pitjors coses que hi ha. Aquest segrest distorsiona en si mateixa la lluita dels grups rebels sirians'
'Aquest tipus d'accions demostren un cop més que la cobertura informativa a Síria és una missió impossible i
repercuteix molt negativament a l'exercici del dret a la informació'
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