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Carrizosa qualifica de «subterfugi»
la petició de Borràs d'un jurat
popular: «Que se'n vagi ja!»
El líder de Cs a Catalunya diu que aquest cas genera "un ambient tòxic i sense
oxigen democràtic"

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, al Campus Liberal de Cs a Salou | ACN

El líder de Cs a Catalunya, ha qualificat de "subterfugi" la petició de la presidenta del
Parlament, Laura Borràs, d'un jurat popular en la causa per suposats contractes irregulars
a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "Em sembla molt bé, que faci el que vulgui i que
posi 20 recursos si fa falta. I si vol un jurat popular que el demani, tot i que crec que és només
un subterfugi per retardar les coses", ha assenyalat Carrizosa aquest dissabte al Campus Liberal
de Cs a Salou. "Segurament li denegaran el jurat popular perquè no té cap raó. Ara bé, que
abans se'n vagi ja d'una vegada!", ha exclamat Carrizosa, que igualment ha afirmat que a
Catalunya hi ha un "ambient tòxic i sense oxigen democràtic" arran de casos com aquest.

"Tenim una presidenta del Parlament que està imputada per corrupció i no dimiteix. I, a sobre, els
seus la protegeixen", ha assenyalat amb indignació el líder de Cs a Catalunya, que també ha
acusat el PPC i el PSC "d'esborrar-se" de fer oposició al nacionalisme català. "El PSC de Salvador
Illa ha deslegitimat els tribunals amb els indults als líders del procés, responsables del cataclisme
democràtic del 2017", ha retret Carrizosa. "I també per la seva tebiesa en l'ús del castellà a les
escoles, deixant que els nacionalistes perpetuïn el seu atemptat contra els nens i les famílies de
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Catalunya", ha continuat el líder de Cs a Catalunya en la seva crítica vers els socialistes catalans.
"Mentrestant, el govern espanyol dona cobertura al nacionalisme més ranci, radical, separatista i
egoista que hi ha als països europeus", ha sentenciat Carrizosa, que considera que Pedro
Sánchez viu "sota el xantatge perpetu" d'ERC i Bildu. "Aquesta constant amenaça del
nacionalisme ens recorda que Cs és imprescindible per a mantenir la defensa de les llibertats",
ha reflexionat en veu alta el president del grup parlamentari de Cs, que ha recordat que les
democràcies moren "quan no es respecta ni l'estat de dret ni els tribunals". "I a Espanya la nostra
democràcia està clarament amenaçada", ha conclòs Carrizosa.
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