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Una gran xiulada, i prou
Important protesta sense incidents a la Festa Major de Reus | Uns 70 agents
?també antidisturbis que no s'han hagut de desplegar? han blindat la plaça del
Mercadal
VÍDEO de la xiulada

IMATGES de la xiulada, de l'anada a Completes i la Tronada

Més notícies: CDC també aprofita Sant Pere per protestar

Imatge de l'entrada de les autoritats a l'Ajuntament de Reus Foto: Laia Solanellas

La tensió es palpava des de mitja tarda a la plaça del Mercadal. Agents de la Guàrdia Urbana i dels
Mossos d'Esquadra començaven a prendre posicions a la plaça i també als carrers del voltant:
diverses furgonetes antidisturbis dels Mossos s'han colocat pels carrers del Vidre, Rosich i al
Pallol. Una setentena d'agents han blidat el tram inicial i final de l'anada a completes, estava
prevista una gran xiulada i la policia volia evitar qualsevol aldarull. La plaça s'ha començat a omplir
i com estava previst, diverses persones s'han situat davant de l'ajuntament per xiular i protestar
mentre els regidors del consistori sortissin i entressin, després de pujar de la Prioral, a
l'Ajuntament.
La xiulada que s'ha viscut avui al Mercadal, que es fa coincidint amb la Festa Major de Sant
Pere, ha sigut molt més sonora que la de l'any passat però, al contrari que l'any passat, només
s'ha xiulat. Avui just fa un any la mateixa xiulada va acabar amb aldarulls entre la policia i les
persones que s'havien concentrat i, a hores d'ara, segons han denunciat els diversos col·lectius
organitzadors, encara hi ha set persones imputades pels aldarulls posteriors.
No es recorda un blindatge del tram final de Completes tan important com el que s'ha viscut avui.
Un cordó format per agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra separava als polítics de
les persones que s'han concentrat per protestar. No s'han viscut moments de tensió i la sortida
dels portadors de la Tronada, del regidor Joaquim Sorio i de l'encarregat d'encentre la Tronada,
el president del Consell Comarcal Joaquim Calatayud, també s'ha pogut fer sense problemes.
Lluny quedaven les imatges que es van registrar l'any passat tot i que la xiulada, com explicàvem,
ha sigut més important.El desplegament policial, segons han explicat els seus responsables a
ReusDiari.cat, era similiar al de l'any passat tot i que l'any passat els agents estaven repartits per
tot el recorregut i aquest vespres s'han concentrant en el tram final. Alguns dels regidors del
consistori s'han saltat la xiulada: el regidor de la CUP, David Vidal, va anunciar que no hi
assistiria. Les regidores del PSC Sandra Guaita i Martina Garcia tampoc han assistit avui a
Completes. Sí que han aguantat els crits del poble l'alcalde de Reus, el convergent Carles
Pellicer, la primera tinenta d'alcalde de Reus, Alícia Alegret, del Partit Popular, i diferents regidors
de la ciutat, alcaldes de la comarca i comandaments de la policia espanyola, els Mossos i la
Guàrdia Urbana.
Diversos col·lectius socials i sindicals, també el comitè d'empresa de l'Hospital Sant Joan de
Reus, s'ha sumat a la convocatòria d'avui. Alguns els crits que s'han repetit durant el vespre han
sigut els de «lladres», «botiflers» i «no a les retallades». En alguns moments, la plaça també ha
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fet crits a favor de la independència.

Imatge del blindatge dels Mossos i Guàrdia Urbana al Mercadal Foto: Guillem RS

Imatge d'una furgoneta dels Mossos en un carrer proper al Mercadal Foto: Cedida Gerard Baiget

https://www.naciodigital.cat/reus/noticia/1642/gran/xiulada/prou
Pàgina 2 de 2

