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El regidor de PxC no declara davant
del jutge perquè «no en tenia
constància»
Joan Carles Fuentes, regidor de PxC per l'Ajuntament de Vic, no ha declarat avui al jutjat nÃºmero
4 de Vic perquÃ¨ "no ha estat possible citar-lo formalment", segons ha explicat l'advocat dels
denunciants, Antoni Iborra. Ara, el jutge haurÃ de fixar un altre dia per citar-lo. FuentesÂ estÃ
implicat en la distribuciÃ³ d'uns pamflets abans de les eleccions on es ridiculitzaven els
immigrants. Es podria enfrontar a una acusaciÃ³ per un presumpte delicte contra els drets
fonamentals i les llibertats pÃºbliques. - Veure notÃ-cies anteriors
(/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=3468) -Â Comunicat de Joan Carles Fuentes sobre
la notÃ-cia publicada ahir per osona.com (a llegir mÃ©s)
/?seccio=noticies&accio=veure&id=3486)
(
La cita per declarar era a un quart d'11 del matÃ-. Uns minuts mÃ©s tard, a les 12 del migdia,
Josep Anglada i el propi Joan Carles Fuentes han ofert una roda de premsa per explicar la seva
versiÃ³ dels fets (foto).Fuentes ha reiterat que ningÃº l'havia citat a declarar i que no tenia cap
acusaciÃ³ per part del jutge. Per la seva part, Anglada ha reconegut que havia repartit alguns
dels fulletons a les seves amistats (autora foto: Anna Molas).- MÃ©s informaciÃ³ des de
mesosona.cat (http://www.mesosona.cat/main.asp?opc=0&codi=1003840)
Sr. Director de osona.com En referència a les notícies fetes públiques actualment a
http://osona.com/ (http://osona.com/) , li comunico la meva intenció d'emparar-me a la Llei
Orgànica2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació. Us informo que: 1.- És fals que hagi
estat cridat a declarar demà divendres al jutjat de Vic. 2.- No en tinc constància de cap denúncia de
distribuïr uns pamflets abans de les eleccions ridiculitzant els immigrants. 3.- No en tinc constància
de cap presumpta implicació en la distribució d'aquests textos esmentats. 4.- Considero una falta de
respecte a l'Administració de Justícia la publicació d'aquestes notícies no contrastades.És per tots
aquests motius que us demano que feu pública aquesta nota informativa en els termes de
l'article 2 i 3 de l'esmentada llei. Joan Carles Fuentes LinaresRegidor de VicVic, a 21 de juny de
2007
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