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SEGURIDAD ■  D E  M O S S O S  Y  G U À R D I A  U R B A N A

Controles policiales en 

varios puntos de Reus

■ Los Mossos d’Esquadra y la 
Guàrdia Urbana de Reus lleva-
ron a cabo, de manera conjunta, 
varios controles policiales ayer 
por la tarde en diferentes puntos 
de la ciudad. Según fuentes po-
liciales consultadas por el Diari, 
los controles eran preventivos. 
Sobre las seis de la tarde, agen-
tes de los dos cuerpos policiales 
instalaron un primer control en 
la plaza de Joan Rebull, en la con-

fluencia entre los paseos Sunyer 
y Mata. Minutos después, tam-
bién se instaló otro control en la 
avenida de Països Catalans, a la 
altura de la calle Vilafortuny. En 
ambos casos, los controles poli-
ciales provocaron algunas reten-
ciones de tráfico. Las actuacio-
nes conjuntas en materia de pre-
vención y seguridad ciudadana 
entre Mossos d’Esquadra y Guàr-
dia Urbana son habituales.

Imagen del control policial que se montó ayer tarde, sobre las seis, en la 
avenida Països Catalans de Reus. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Tercera edició 
del certamen 
de dansa  
‘Feel the soul’ 

AQUEST DIUMENGE

■ L’escola de dansa i arts escè-
niques Artis-Fraga de Reus or-
ganitza, per tercer any conse-
cutiu, una batalla freestyle. 
L’equip encapçalat per Pilar 
Sanz, Drian Hernández, Míri-
am Valero i Sergi Llussà per-
segueix potenciar, promoure i 
apropar les danses urbanes a 
tot tipus de públic. Tots ells 
consideren que el Feel the soul 
una oportunitat per aconse-
guir aquest objectiu.  

La previsió és que diumen-
ge, 12 de febrer, prop de 150 
participants omplin les ins-
tal·lacions de la Sala Puig de 
Reus per demostrar les seves 
habilitats en els dos estils en 
els quals poden competir: Hip 
Hop i Popping. La destresa dels 
participants en les dues espe-
cialitats de dansa urbana se-
ran jutjades per professionals 
de l’alçada Joseph Go (O’trip) 
i Brooke (Pro-motion). Amb-
dós professors són ballarins 
pioners en el seu estil en l’àm-
bit europeu i han estat guanya-
dors i membres de jurats de 
certàmens de renom mundi-
al. La música de l’esdeveni-
ment la posarà Willy Will Fly 
(Save the Cheerleader) i Ser-
gi Llussà i Drian Hernández 
actuaran com a speakers. 

La batalla freestyle Feel the 
Soul s’acompanyarà de dues 
activitats paral·leles. D’una 
banda, workshops que tindran 
lloc a l’Escola de Dansa i Arts 
Escèniques Artis-Fraga demà, 
entre les 13.15 h i les 21.00 h i 
que aniran a càrrec dels jutges 
de les batalles, Joseph Go i 
Brooke. I de l’altra, s’ha tornat 
a convocar un concurs de fo-
tografia al voltant de l’esdeve-
niment, enguany sota el lema 
#SHOWMEYOURSOUL.  

 
INFÀNCIA 

Tallers pedagògics per 

als més petits a La Fira 
■ La Fira Centre Comercial 
serà l’espai on el Casal del 
Col·legi Sant Pau durà a terme 
els seus tallers artístics, d’ex-
perimentació i expressió cor-
poral els pròxims dies. Els ta-
llers Viu els colors de La Fira es 
faran a la primera planta del cen-
tre comercial els dissabtes 11 i 
18 de febrer als matins, de 10 a 
13?h, i a les tardes de 17 a 20?h. 

Nens i nenes d’entre 2 i 12 
anys podran desenvolupar les 
seves capacitats jugant amb 
els colors en quatre àrees: la 
d’experimentació amb una plu-
ja de colors, dues d’artístiques 
amb un mosaic de colors i una 
corona de plomes i una àrea 
d’expressió corporal que pro-
tagonitzarà el Carnaval i la fi-
gura del Carnestoltes.  

ACN  

Un joier de Reus ha estat jutjat 
aquests dies a Lleida en un ma-
crojudici que ahir va quedar vist 
per sentència i on també han es-
tat jutjats vuit acusats de roba-
toris amb força en cases habita-
des de diversos municipis de Llei-
da, Tarragona i Castelló. El joier, 
Miquel Camprubí està acusat de 
receptació per presumptament 
vendre el material robat des del 
seu establiment. 

Tots els acusats van negar ahir 
els fets, durant la seva declara-
ció en la quarta i última jornada 
del judici. Tots vuit van negar 
també conèixer el novè acusat, 
Miquel Camprubí, el joier de Reus 
acusat  de rebre el material per 
després vendre’l. 

 La Fiscalia ha mantingut les 
acusacions, després d’haver escol-
tat els més d’un centenar de tes-
timonis, entre veïns i policies, i tam-
bé als nou acusats, en els quatre 
dies que ha durat el judici. 

Així, demana tres anys de pre-
só pel joier pels delictes de recep-
tació (2) i pertinença a grup cri-
minal (1) i dotze anys i mig per a 
un dels acusats, ja que el consi-
dera multireincident amb la se-
va participació en diversos roba-
toris amb violència (7,5 anys), a 
més d’acusar-lo de pertinença a 
grup criminal (1) i d’atemptat 
contra l’autoritat amb instrument 
perillós (4) en intentar presump-
tament atropellar un agent en la 
fugida d’un control policial.  

Per a un altre dels acusats la 
Fiscalia sol·licita que se li impo-
sin 7 anys de presó per un únic 
delicte de robatori amb força (6) 
i pertinença a grup criminal (1), 
i per la resta d’acusats 8,5 anys 
de presó, en considerar que són 
multireincidents i que van par-
ticipar en diversos robatoris amb 
força (7,5 anys) i per pertinença 
a grup criminal (1). 

L’última jornada d’aquest ju-
dici es va allargar a causa de les 
conclusions de les parts, ja que 
cada intervenció va durar apro-
ximadament mitja hora, tant la 
de la fiscal com la de cadascun 
dels sis advocats de la defensa. 

Abans de les conclusions, va 
ser el torn d’un últim testimoni dels 
robatoris que no havia pogut as-
sistir anteriorment i de les decla-
racions dels nou acusats, que van 
ser ràpides, ja que la majoria s’ha 
negat a respondre les preguntes 

del ministeri públic. Tots ells van 
negar els fets dels quals se’ls acu-
sa. El joier va explicar que les jo-
ies que no tenia registrades for-
maven part de l’estoc que li va so-
brar de la seva antiga feina. 

  Per la seva banda, l’acusat 
d’atemptat contra l’autoritat va 
negar que la seva intenció fos atro-
pellar el Mosso tot i que va reconèi-
xer que va voler evitar el control po-
licial perquè «havia begut més del 
compte» i «no volia perdre el car-
net». L’home va demanar perdó.

TRIBUNALS ■  L E S  S O S T R A C C I O N S  E S  VA N  F E R  A  L L E I D A ,  TA R R A G O N A  I  C A S T E L L Ó

Un joier de Reus, jutjat per comprar 

joies d’una trentena de robatoris
Nega conèixer els 
lladres i diu que el 
gènere no estava 
registrat perquè era 
l’estoc que li va sobrar 
d’una altra feina

Habitatges de 
Lleida, Tarragona 

i Castelló 

■ La Fiscalia de Lleida, acusa 
els vuit lladres jutjats d’una tren-
tena de robatoris, comesos en-
tre el juliol del 2014 i el gener del 
2015, la majoria d’aquests en 
poblacions lleidatanes com ara 
Foradada, Tornabous, Arbeca, 
Castellserà, Vallfogona de Bala-
guer o Bellcaire d’Urgell; però 
també en cases de la demarca-
ció de Tarragona, com a l’Amet-
lla de Mar i de Castelló, com ara 
al municipi de Viver. Per la seva 
part, el joier de Reus està acu-
sat de rebre aquest gènere ro-
bat, per després vendre’l des del 
seu negoci.

L’A P U N T

Ha estat jutjat a 
Lleida amb els vuit 
acusats de robatoris 
amb força en 
diversos municipis

El joier acusat, ahir durant la seva intervenció al judici que s’ha fet a Lleida. FOTO: ACN


