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La CUP insta el govern a «donar
explicacions» sobre la seva
«inactivitat» en el cas Innova
Llorens apunta que el consistori "no ha mostrat interès" per la causa

La portaveu cupaire, Marta Llorens, en una imatge d'arxiu, al ple | CUP Reus/ Twitter

En resposta a l'arxivament de la peça 4 del cas Innova el passat novembre i de la peça 10, 5 i 3
la setmana passada per part del jutge del Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus, la CUP de Reus
ha manifestat aquest matí de dimarts que "no s'hi oposarà". En aquest sentit, la seva portaveu,
Marta Llorens ha recordat en un comunicat que ?igual com s'ha fet en altres peces, les peces 3,
4, 5 i 10 no es van incoar arran de la denúncia de la CUP presentada ja fa 10 anys a fiscalia, sinó
que van ser promogudes per la policia judicial i fiscalia arran de les pràctiques que va realitzar la
primera motivades per la nostra denúncia?.
El paper dels cupaires com acusació popular en aquestes peces, ha dit, "ha estat la d'anar seguint
les actuacions realitzades per la policia judicial i fiscalia". Llorens ha estat crítica pel que fa a
l'Ajuntament, i ha apuntat que ?cal recordar que aquest es va personar perquè la CUP vam estar
pressionant perquè ho fes. El jutge els aparta perquè durant tots aquests anys no han mostrat
interès i no han fet absolutament res".
Segons els anticapitalistes, "el govern, amb l'alcalde Carles Pellicer al capdavant, hauria
d'haver estat un actiu fonamental en totes i cadascuna de les peces, ja que no sols el mateix
Ajuntament és qui n'ha patit un perjudici, sinó que té a la seva disposició informació que hagués
pogut agilitzar la instrucció de les diferents peces". Per tot plegat, la portaveu ha manifestat que
l'alcalde, que "coneix de primera mà l'evolució del cas Innova, hauria de donar explicacions
d'aquesta passivitat, tenint en compte que l'Ajuntament és la principal víctima de tot allò que es
tracta en aquestes peces".
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