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Illa considera «una broma de mal
gust» fer ara una revisió del model
d'ordre públic
El candidat del PSC exigeix a ERC i Junts "un suport explícit" als Mossos
d'Esquadra

Salvador Illa, candidat del PSC a la presidència | PSC

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat que el
vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, hagi tardat set dies "a donar suport explícit
i sense fissures als Mossos d'Esquadra" i a condemnar "els actes de pillatge i violència gratuïta"
en els aldarulls de la darrera setmana.
En una entrevista a Antena 3, Illa ha criticat que es plantegi que cal revisar el model d'ordre
públic. Ha considerat que es pot "millorar tot el que es pugui millorar" però que abordar-ho ara,
"quan els Mossos combaten actes de pillatge, parlar del model és una broma de mal gust".

Per això ha exigit a JxCat i a ERC que donin al cos policial el seu "suport explícit" i que no posin
"constantment en qüestió la seva tasca i la seva professionalitat". Illa ha dit que els disturbis
d'aquesta setmana passada "no són tolerables en la societat espanyola i en una ciutat com
Barcelona, en democràcia plena".
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En un altre ordre de coses, Illa ha criticat la proposició no de llei d'ERC al Congrés que planteja
eliminar la inviolabilitat i altres figures "d'especial protecció judicial" a membres de la família reial.
El candidat socialista ha considerat que és una postura "demagògica" i ha considerat que Felip VI
fa "una tasca molt correcta i a l'altura del que s'espera d'un cap d'estat". Finalment, ha demanat
centrar les energies en la recuperació sanitària, econòmica i social del país.
En el 40è aniversari del cop d'estat del 23-F, Illa ha considerat que independentment de la situació
actual de Joan Carles I, el rei emèrit va tenir un "paper clau" en la desarticulació del cop d'estat.
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