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El degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, ha assegurat a l'entrevista del 'BTV notícies
matí' que la nova llei de seguretat ciutadana "és pitjor" que la de Corcuera, que va causar la dimissió de
l'exministre de l'Interior socialista. Segons Rusca, els polítics han d'entendre que la gent té dret a queixarse i que ja hi ha el Codi penal per actuar sobre qui s'excedeix. El lletrat també ha criticat la reforma
legislativa en matèria de justícia gratuïta, que demostra, ha dit, que "les lleis no estan al servei dels
ciutadans".

Oriol Rusca ha afirmat al ‘BTV notícies matí’ que, en tot cas, les lleis estan al servei “d’altres interessos”. I
ha posat com a exemple el projecte de llei de justícia gratuïta. Era, segons Rusca, “una oportunitat per
regular l’accés a la justícia a les persones que menys mitjans tenen”, però s’ha convertit, assegura, en tot
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el contrari: és “poc empàtica” i no busca “solucionar els problemes reals”. El degà dels advocats
barcelonins creu, a més, que no es pot posar com a excusa les retallades perquè “no té sentit: en
justícia gratuïta ja no hi ha res a retallar”.
Rusca també ha estat crític amb les taxes judicials. “És indignant que hagis de pagar per un servei que
ja estàs pagant”, ha dit, i ha afegit que avui s’està demanant 800 € per recórrer una sentència i 1.300
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€ per a una demanda de reclamacions. Però el degà sobretot s’ha mostrat molest per la nova llei de
seguretat ciutadana, impulsada pel ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, que considera “un
retrocés brutal”. Per Rusca, “pretén limitar drets fonamentals i sancionar conductes que no haurien
de ser sancionades”, i això suposa, segons ell, una “manca profunda de sentit democràtic i de
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respecte a la ciutadania”.
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