Política | J.P./EP | Actualitzat el 18/06/2014 a les 16:47

La policia requisarà banderes
republicanes al pas de Felip VI
Les forces de seguretat impediran que el nou monarca vegi ensenyes tricolors el
dia de la proclamació
La Direcció General de la policia espanyola ha recollit un informe de l'Advocacia de l'Estat en el
qual s'avala que els agents puguin impedir l'accés amb banderes i símbols republicans al
recorregut que aquest dijous farà el futur rei Felip VI pels carrers de Madrid després de la seva
proclamació al Congrés dels Diputats, han informat a Europa Press fonts policials.

Aquestes mateixes fonts han precisat que el citat informe jurídic es remet a la llei orgànica sobre
Protecció de la Seguretat Ciutadana, la Llei 1/1992, que aborda la manera d'evitar aldarulls al
carrer. En aquest sentit, les fonts consultades criden l'atenció sobre el fet que aquest dijous a
Madrid es congregarà una gran majoria de persones favorables al rei i a la monarquia i per tant la
presència de persones contràries a aquesta institució podria derivar en un problema de seguretat i
ordre públic.

Aquestes mateixes fonts sostenen que aquesta política s'aplica habitualment en els casos de
grans aglomeracions, i posen com a exemple els esdeveniments esportius, en els quals per qüestió
de seguretat moltes vegades es manté la separació entre aficions rivals.

Per aquests motius, i una vegada rebut l'aval jurídic de l'Advocacia de l'Estat, la Direcció General
ha donat ordre als agents que participaran en el desplegament policial perquè evitin la presència
de persones amb banderes o símbols republicans o missatges antimonàrquics amb l'objectiu que
la jornada es desenvolupi sense incidents.

Felip VI recorrerà després de la seva proclamació al Congrés els principals carrers del centre de la
ciutat, com són la Carrera de San Jerónimo, el passeig del Prado, el carrer Alcalá, la Gran Via, la
plaça d'Espanya, el carrer Bailèn i la plaça d'Orient. En tots aquests punts, la policia preveu
l'assistència de multitud de persones simpatitzants de la monarquia.

El desplegament policial dissenyat pel Ministeri de l'Interior estarà compost d'un total de 7.000
efectius entre policia i Guàrdia Civil, si bé la seguretat durant el recorregut a peu de carrer recaurà
especialment sobre els al voltant de 2.000 agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP)
desplegats per a l'ocasió.
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