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La magistrada del jutjat d’ins-
trucció número 2 de Reus va ar-
xivar la denúncia que l’alcalde 
de Reus, Carles Pellicer, havia 
presentat arran dels fets del pas-
sat 10 d’agost, en què uns indi-
vidus van despenjar la pancarta 
de «Llibertat Presos Polítics» del 
balcó de l’Ajuntament, uns fets 
durant els quals el batlle reusenc 
també va rebre amenaces. 

En la interlocutòria de la jut-
gessa, que l’alcalde va rebre el 
passat divendres, la magistrada 
exposa que considera que els fets 
denunciats per Carles Pellicer 
són constitutius de delicte, però 
decreta el sobreseïment provisi-
onal de la causa, ja que considera 
que no ha estat possible identii-
car els autors dels fets. 

Una decisió que segons va 
airmar ahir el mateix alcalde, té 
intenció de recórrer, ja que creu 
que la presència «d’imatges de 
telèfons mòbils i de càmeres de 
televisió que van córrer per xar-
xes socials i mitjans de comuni-
cació» haurien de ser suicients 
per identiicar els autors, quan 
«des de l’1 d’octubre hi ha una 
llarga experiència acumulada a 
l’hora d’identiicar persones que 
han sortit als carrers a defensar 
drets o a votar». 

Aquestes van ser algunes de 
les paraules que va exposar l’al-
calde de Reus, Carles Pellicer, en 
una carta enviada als mitjans de 
comunicació ahir a la nit, en què 
lamentava la decisió judicial, i en 
la qual va voler fer palès el seu 
disgust amb la diferenciació que 
fa la justícia en casos similars, 
ja que, com airmava el batlle, 
«En uns casos els jutges triguen 
més d’un any a decidir, com a les 
agressions als col·legis electorals 
l’1 d’octubre, i en altres resolen 
amb una celeritat admirable, 

com en aquest cas, presentat al 
jutjat fa dos mesos». 

A més, en la carta, Pellicer re-
marca que des de Ciutadans van 
reivindicar els fets. Una acció 
que hauria de servir, també, per 
facilitar la identiicació dels au-
tors. L’alcalde també airma en 
el seu escrit, que seguirà «defen-
sant la llibertat, la justícia, la pau 
i la dignitat».

La reacció municipal
El govern local també va voler 
expressar el seu desacord amb 

la decisió de la jutgessa en un 
comunicat publicat ahir al ves-
pre, en què expressaven «la seva 
sorpresa, preocupació i rebuig 
davant el sobreseïment provisio-
nal de les denúncies presentades 
per l’alcalde el passat 10 d’agost 
en defensa dels interessos de 
l’Ajuntament i de la seva pròpia 
integritat». Des del consistori 
reusenc airmen que consideren 
que «els fets denunciats són prou 
greus com perquè la Justícia els 
investigui», sobretot, quan en la 
mateixa interlocutòria, la jutges-

sa reconeix que els fets constitu-
eixen un delicte. 

A Cs no els preocupava
Juan Carlos Sánchez, portaveu 
del grup municipal de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Reus va co-
mentar a aquest diari que des del 
grup no estaven preocupats per 
la denúncia, i que, tot i que no va 
voler entrar a fer una valoració 
profunda de la decisió judicial, 
considerava encertat el sobrese-
ïment de la causa. 

Pel que fa als fets, des de C’s 
ja havien comentat que no con-
sideraven que «la retirada d’un 
símbol polític d’un espai públic 
fos un acte il·legal», i que l’única 
acció del passat 10 d’agost que 
podia constituir un delicte, eren 

«les presumptes amenaces que 
va rebre l’alcalde de Reus d’un 
individu particular», amb el qual, 
va airmar Sánchez, no creu que 
Ciutadans tingui cap relació. 

El portaveu del grup va apro-
itar per recordar que ells també 
havien interposat una demanda 
en el moment dels fets, ja que 
consideren que la presència de 
la pancarta a l’espai públic que 
representa l’ediici de l’Ajunta-
ment de Reus vulnera la llei. 

El fets del 10 d’agost
Els fets que van motivar la de-
núncia de Carles Pellicer van 
tenir lloc el passat 10 d’agost al 
matí, quan un grup de persones, 
equipades amb una escala, pals 
llargs i ganivets, es van dirigir a 
l’Ajuntament de Reus amb la in-
tenció de retirar la pancarta que 
hi havia al balcó de l’ediici, en 
la qual es podia llegir «Llibertat 
Presos Polítics». 

Mentre intentaven retirar la 
pancarta, l’alcalde de Reus, Car-
les Pellicer va sortir al balcó de 
l’ediici consistorial i va intentar 
evitar que se l’enduguessin, tot i 
que els individus van aconseguir 
despenjar-la. 

Durant els fets es van viure 
moments de tensió, entre el grup 
que pretenia retirar la pancarta 
i el batlle reusenc, i també amb 
alguns independentistes que hi 
havia a la plaça del Mercadal en 
aquell moment.  Més tard, des de 
Ciutadans van reivindicar l’acció, 
tot justiicant que s’actuava «da-
vant la inacció del govern muni-
cipal per garantir la neutralitat 
als espais públics». 

El mateix dia, Pellicer va inter-
posar una denúncia al jutjat, per 
la retirada de la pancarta, i tam-
bé, perquè segons va airmar, va 
rebre amenaces en el moment 
dels fets.

Des de Ciutadans no 
estaven preocupats per 
la denúncia però troben 
encertat el sobreseïment 

El govern municipal 
va expressar la seva 
sorpresa i desacord per 
la decisió judicial
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Pellicer recorrerà la decisió d’arxivar la 
denúncia per la retirada de la pancarta 
L’alcalde considera que les imatges del 10 d’agost haurien de ser prova suficient per identificar els responsables dels fets
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Imatge de la pancarta al balcó de l’Ajuntament, reposada després dels fets del 10 d’agost.

Estudiants de la URV 
impartiran tallers 
sobre salut als 
alumnes reusencs

La regidoria de Salut i la Uni-
versitat Rovira i Virgili van 
renovar el conveni de col-
laboració a través del qual 70 
alumnes dels graus d’Educació 
Social, de Nutrició Humana 
i Dietètica i de Fisioteràpia 
participaran en un programa 
d’Aprenentatge i Servei, du-
rant el qual dinamitzaran acti-
vitats a més de 4.547 alumnes 
de primària i 1.000 de secun-
dària de diferents centres de 
Reus. Els alumnes d’Educació 
Social parlaran sobre les infec-
cions de transmissió sexual i la 
prevenció de conductes de risc 
en les relacions sexual i el con-
sum de drogues. Els estudiants 
de Nutrició Humana i Dietèti-
ca se centraran en l‘educació 
alimentària, i els de Fisioterà-
pia oferiran tallers sobre higi-
ene postural. 

Arriba l’Olimpíada 
de la Gent Gran 
per promoure 
l’envelliment actiu

L’Olimpíada de la gent Gran és  
un programa d’activitats or-
ganitzat per l’Ajuntament de 
Reus en col·laboració amb el 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya que va sorgir de la 
proposta del Consell d’Infants 
Ciutadans i del Consell Muni-
cipal de Joves de Secundària. 
L’esdeveniment tindrà lloc del 
15 al 20 d’octubre. Sota el lema 
Gent gran, gent activa: Olim-
píada de l’envelliment actiu, 
Reus acollirà nombroses acti-
vitats esportives, culturals i lú-
diques per la gent gran. Entre 
l’oferta d’aquesta iniciativa, hi 
ha un torneig de Futbol Cami-
nant, diverses classes i xerra-
des sobre l’envelliment actiu, 
una sessió de jocs cooperatius, 
i la Caminada Intergeneraci-
onal, que se celebrarà el 20 
d’octubre.

TERRITORI

Ahir va arrencar el Temps 
d’Avellana, la iniciativa per 
promocionar i prestigiar la 
fruita seca de referència del 
territori. Al tast, realitzat a 
la Llotja, hi van participar 
unes 50 persones interes-
sades a descobrir les propi-
etats d’aquesta fruita seca 
del territori comparant-la, 
també, amb altres mostres 
d’avellana estrangera. El 
Temps d’Avellana continu-
arà durant els pròxims dies 
amb diversos actes.

El tast comença el 
Temps d’Avellana
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