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El Fiscal General de l'Estat diu que
el cas del mecànic de Reus «potser
no és un delicte d'odi»
Assegura que va sentir "certa perplexitat" en veure els titulars a la premsa

Jordi Perelló aixecant els dits fent el símbol de la victòria a la sortida dels jutjats de Reus, el passat 7 de febrer |
Jonathan Oca

El Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ha apuntat aquest dijous en un esmorzar
informatiu a Madrid que el cas del mecànic de Reus investigat per negar-se a arreglar el cotxe
d'un agent de la policia espanyola
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25796/mecanic/reus/acusat/delicte/odi/compareix/d
avant/jutge/respon/totes/preguntes) potser no constituiria, al seu entendre, un delicte d'odi.
"Potser no estem en presència de cap delicte d'odi, sinó en altres àmbits", ha dit Sánchez Melgar,
que ha apuntat que quan va veure el titular sobre aquest cas als diaris li va provocar "una certa
perplexitat".
Sánchez Melgar ha aprofitat un esmorzar informatiu a Madrid per anunciar que la Fiscalia farà
una instrucció per "clarificar" aquest tipus de delicte que es va incloure a la reforma del Codi Penal
del 2015. "Ens preocupa que se sàpiga amb claredat quan estem davant un delicte d'odi o no", ha
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dit citant com a exemple les diligències contra professors d'escoles en relació a l'1-O. En tot cas
ha afirmat que sí que cal "perseguir els insults i vexacions a les xarxes socials" on "no es pot dir
qualsevol cosa", perquè "davant la llibertat d'expressió hi ha l'honor de les persones, i són
comportaments que entren directament a la difamació pública".
Jordi Perelló respon les preguntes
Jordi Perelló, el mecànic de Reus, denunciat per negar-se a reparar el cotxe d'una agent de la
policia espanyola,
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25788/jutge/cita/declarar/aquest/dimecres/mecanic/
reus/acusat/delicte/odi) va declarar el passat 7 de febrer davant el jutge i va respondre totes les
preguntes, segons va afirmar el seu advocat, David Piqué, qui va destacar que una vegada
examinat l'atestat policial i d'haver escoltat les declaracions dels dos testimonis, "entenem que
els fets denunciats no són constitutius de delicte i esperem que hi hagi un arxivament".?
Perelló va rebrel'escalf de més d'un centenar de persones que es van aplegar a les portes dels
jujtats de Reus.

El mecànic de Reus rebut a la sortida dels jutjats amb crits de "els tallers seran sempre
nostres"https://t.co/jjeMHlDLk9 (https://t.co/jjeMHlDLk9) pic.twitter.com/80xVAbmHQ4
(https://t.co/80xVAbmHQ4)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 7 de febrero de 2018
(https://twitter.com/naciotarragona/status/961209690448424960?ref_src=twsrc%5Etfw)

El mecànic de Reus arriba als jutjats per declarar per un delicte d'odihttps://t.co/2QKEaMjlpl
(https://t.co/2QKEaMjlpl) pic.twitter.com/6hDLGa0bD5 (https://t.co/6hDLGa0bD5)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 7 de febrero de 2018
(https://twitter.com/naciotarragona/status/961162551684976640?ref_src=twsrc%5Etfw)

Jordi Perelló abandona els jutjats de Reus. El mecànic ha respost totes les
pregunteshttps://t.co/2QKEaMjlpl (https://t.co/2QKEaMjlpl) pic.twitter.com/wvS4UGXaXI
(https://t.co/wvS4UGXaXI)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 7 de febrero de 2018
(https://twitter.com/naciotarragona/status/961202732865654784?ref_src=twsrc%5Etfw)
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