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Rubio: «Sorprèn que els jutges
tinguin l'última paraula en
decisions sobre la salut pública»
La primera nit sense toc de queda a Reus acaba amb tres denunciats per
alteració de l'ordre i tinença de substàncies

Una imatge de Daniel Rubio | LANOVA Ràdio

Aquest passat dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no va aprovar la pròrroga
del toc de queda que demanava el Procicat. A partir d'aquesta nit, només 19 municipis del
país han hagut de complir amb aquesta restricció de mobilitat, entre els quals hi ha Calafell,
Montblanc, Móra d'Ebre i Amposta a la demarcació de Tarragona. El toc de queda havia entrat
en vigor la matinada del passat 17 de juliol.
La idea del govern català era que aquesta setmana hi hagués 148 municipis amb la restricció de
mobilitat. De totes maneres, aquesta decisió judicial ha fet que el toc de queda hagi caigut a
localitats com Reus, Tarragona, Riudoms, Torredembarra, Alcover, Barcelona, etcètera. A
l'espera de veure si la Generalitat pren noves mesures, aquesta nit la població ha pogut sortir al
carrer més enllà de la 1 de la matinada.
Primera nit sense toc de queda a Reus
L'alcalde en funcions de Reus, Daniel Rubio, en declaracions a Reusdigital.cat, s'ha mostrat
sorprès per la resolució judicial del TSJC. Malgrat criticar que els tribunals "tinguin l'última
paraula en decisions que afecten la salut pública", Rubio ha destacat que és important la
seguretat jurídica de les decisions que prenen les administracions i també ha mostrat "respecte
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per les decisions judicials". El regidor d'Ara Reus ha defensat que el toc de queda "s'ha
demostrat eficaç".
Més enllà d'aquestes consideracions, Rubio ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania
davant la nova situació. Fent balanç sobre la primera nit a Reus sense toc de queda, l'alcalde en
funcions s'ha mostrat satisfet perquè "s'ha desenvolupat sense incidències rellevants". La Guàrdia
Urbana ha detallat a les xarxes socials que han fet alguna actuació puntual per molèsties i sorolls
a la via pública.
La primera nit sense restricció de mobilitat ha acabat amb la denúncia de tres ciutadans "per
alteració de l'ordre" i "tinença de substàncies", segons ha indicat el perfil de Twitter de la Guàrdia
Urbana.
Rubio ha demanat "responsabilitat durant tot el dia", no només a les nits, i ha fet una crida a
la ciutadania reusenca per tal de "reduir la interacció social". En aquesta línia, ha demanat utilitzar
la mascareta, mantenir la distància social, rentar-se les mans i evitar grans concentracions de
gent. Rubio també ha aprofitat per animar la gent a vacunar-se, ja que, ha dit, és "la millor
manera de lluitar contra la pandèmia".
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