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L'investigat per formar part d'una
mesa electoral l'1-O a Roquetes
demana l'arxivament de la causa
La defensa del roquetenc lamenta que es persegueixin idees polítiques

Hierro ha sortit dels jutjats de Tortosa amb el puny alçat. | ACN

La defensa del veí de Roquetes investigat en la causa de l'1-O per formar part d'una mesa
electoral del referèndum, demanarà l'arxivament de la causa per un presumpte delicte de
desobediència contra els cossos policials i denuncia que s'estigui perseguint "idees polítiques".
Joan Hierro ha declarat este dimarts, davant la jutge de la instrucció 3 de Tortosa, i ha respost les
preguntes del seu advocat, Joaquim Fibla. També han declarat davant la magistrada dos agents
dels Mossos d'Esquadra. Una tercera agent estava citava però no ha pogut comparèixer. Amb
ells, ja són vuit els investigats per diferents delictes de sedició, malversació, desobediència i
calúmnies.
Hierro ha entrat a les dependències judicials acompanyat de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas,
els regidors Sisco Ollé i Josep Codorniu, així com el treballador municipal Ivan Garcia. Tots
quatre ja van comparèixer este dilluns com a investigats en el mateix cas. Després de declarar
durant mitja hora responent les preguntes del seu advocat, Hierro ha sortit amb el puny a l'aire i
saludant a la quarantena de persones que s'han concentrat a les proximitats dels jutjats de
Tortosa per acompanyar-lo.
"Tinc la consciència molt tranquil·la pel que vaig fer. Confiem en la imparcialitat de la jutgessa i,
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per això, demanarem l'arxivament de la causa", s'ha limitat a declarar davant dels mitjans,
després d'agrair al seu advocat i el suport veïnal rebut arran de la seva citació com a investigat per
participar en l'1-O.
El seu advocat, Joaquim Fibla, ha anunciat que este mateix dimecres sol·licitarà formalment
l'arxivament de la investigació contra el jove. Fibla situat el cas com una "mostra més" de la
"causa general que pateix este país, en el qual es persegueixen les idees independentistes". "No
hi ha cap delicte: es persegueixen idees", ha insistit l'advocat, tot recordant que el jove ha estat
citat com a investigat per figurar en un atestat de la Guàrdia Civil amb una imatge "al costat d'una
urna" l'1-O.
"Joan és un simple ciutadà que va participar en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya:
per això ha estat identificat, forma part d'un atestat pel qual s'acusa a l'alcalde i diversos regidors
de Roquetes d'un delicte que no existeix, que és votar", ha sentenciat el mateix advocat.
Este dimarts també han estat citats a declarar com a investigats dos agents dels Mossos
d'Esquadra que es trobaven a Roquetes durant la jornada de l'1-O. Una tercera agent també
havia de comparèixer este mateix dimarts, però finalment s'ha acabat posposant la seua citació.
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