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L'esbroncada de Borràs a Carrizosa
per no saber-se el reglament del
Parlament
La presidenta de la cambra catalana també ha advertit Ignacio Garriga (Vox) per
haver titllat de lladres a Aragonès i el Govern

Laura Borràs, durant la sessió al Parlament d'aquest dimecres | ACN

Moments de tensió a la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament de Catalunya. La
presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, ha tingut dos enfrontaments dialèctics gairebé
consecutius en poc més de deu minuts, amb Carlos Carrizosa (Cs) i Ignacio Garriga (Vox). En
el torn de preguntes al Govern i a la presidència de la Generalitat, el diputat de la formació
d'ultradreta ha titllat de lladres a Pere Aragonès i a tot l'executiu. Ha estat llavors quan Borràs ha
intervingut: "Li dono la possibilitat de fer una rectificació sobre aquesta afirmació falsa i infundada".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=9PwPGl5pPLc
Garriga ha ignorat la recomanació de Borràs, no ha volgut fer cap mena de rectificació i ha respost
que "és una informació pública" perquè, segons el líder de la formació d'ultradreta a Catalunya, "el
vicepresident està condemnat per malversació de fons públic". Borràs ha tornat a advertir Garriga
i li ha recordat que l'amonestaria la pròxima vegada que fes la mateixa afirmació.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=I6N0wWXtLZ8
Arran d'aquest frec a frec, el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat la
paraula a la presidència del Parlament per una qüestió d'ordre. Borràs ha exigit, de manera insistent,
a Carrizosa que li expliqués sota quin article del reglament demanava Carrizosa la paraula. "No
fa falta!", ha exclamat el diputat, que ha acabat afirmant que demanava la paraula per l'article
39. "Aquest article no regula les qüestions d'ordre, digui'm quin article", ha seguit exclamant Borràs.
La presidenta del Parlament ha acabat sent informada per un dels lletrats del Parlament que,
evidentment, l'article 39 no regula les qüestions d'ordre. Borràs ha decidit passar a la següent qüestió i
ha tancat els micròfons a Carrizosa, que ha seguit reclamant a viva veu a la cambra que
demanava la paraula.
https://www.naciodigital.cat/noticia/221378/esbroncada-borras-carrizosa-no-saber-se-reglament-parlament
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