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El mosso que desmenteix
Guardans: «Restarem fidels a la
Generalitat»
L'exeurodiputat assegurava que els Mossos seran els primers a defensar la
Constitució
Les declaracions de l'exeurodiputat de CDC Ignasi Guardans, assegurant que "els Mossos
imposaran l'ordre constitucional"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/61197/mossos/imposaran/ordre/constitucional/creu/guardans)
i que "són els primers que hauran de detenir un alcalde que decideixi desobeir. Ho faran els
Mossos, no haurà d'intervenir la Guardia Civil, perquè són policies vocacionals, que en el seu
conjunt compleixen, han jurat i obeeixen la llei" han generat una notable polèmica a les xarxes
socials. Un tuitaire que s'identifica com a agent del cos, Sergi Mir (https://twitter.com/sergicaldes)
, va assegurar que "els mossos restarem fidels a la Generalitat, al Parlament i a Catalunya",
afirmació que va motivar tota un intercanvi de punts de vista amb Guardans.

@sergicaldes (https://twitter.com/sergicaldes) Tu et creus el que dius? Contra un Jutge? Contra
un Fiscal? Però a quina Acadèmia t'han format? En quin món vius?
? Ignasi Guardans (@iguardans) November 2, 2013
(https://twitter.com/iguardans/statuses/396669942843842560)

Ens coneixem tots i ja sabem a qui retres comptes tu @iguardans (https://twitter.com/iguardans) .
No espantaràs ningú! Moderació senyor, moderació...
? Sergi Mir ||*|| (@sergicaldes) November 2, 2013
(https://twitter.com/sergicaldes/statuses/396677206778585088)

Evidentement @paugv87 (https://twitter.com/paugv87) ! Essent fidels al Parlament i a la legalitat
catalana no et sembla que s'està essent fidel a les persones?
? Sergi Mir ||*|| (@sergicaldes) November 2, 2013
(https://twitter.com/sergicaldes/statuses/396664772571451392)

@sergicaldes (https://twitter.com/sergicaldes) En el 1er minut en que et posessis fora de la llei
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deixaries de ser un policia en exercici i series un simple delinqüent
? Ignasi Guardans (@iguardans) November 2, 2013
(https://twitter.com/iguardans/statuses/396670576796131328)
@ANC_Mossos (https://twitter.com/ANC_Mossos) , senyors de placa i porra assenyalant
@iguardans (https://twitter.com/iguardans) ? S'imaginen la que es muntaria si un grup de G.
Civil fes el mateix? #feixisme (https://twitter.com/search?q=%23feixisme&src=hash)
? Sergio Barcelona (@sergiobarcelona) November 2, 2013
(https://twitter.com/sergiobarcelona/statuses/396758904564383744)
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