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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT 

D’EXPRESSIÓ I SOLIDARITAT AMB LES INDEPENDENTISTES 
ENCAUSADES PER CREMAR FOTOS DEL REI 

 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

El passat 11 de setembre en finalitzar la manifestació tradicional de l’esquerra 
independentista, els mossos d’esquadra van identificar a cinc persones per cremar fotos del 
rei espanyol Felip VI. Agents de paisà adscrits a la Divisió Central d'Informació i a la Unitat 
Central d'Informació en Ordre Públic (UCIOP) dels Mossos d'Esquadra van monitoritzar tots 
els actes de la jornada, però en especial la manifestació que va sortir de la plaça Urquinaona 
a quarts de sis de la tarda i va acabar el seu recorregut a la plaça Comercial del Born, on es 
van fer els parlaments i van  fer arribar els atestats sobre la manifestació de l'esquerra 
independentista, els parlaments al Born i l'activitat de la manifestació a la xarxa a la Fiscalia 
de l'Audiència Nacional espanyola. La investigació va concloure amb un informe on 
s'incorpora les imatges i s'assenyala la identitat de cinc dels manifestants i que es va fer 
arribar el 20 d'octubre al jutjat central d'instrucció 4 de l'Audiència Nacional espanyola. 
Malgrat que van ser centenars les persones que van efectuar l’acció simbòlica de cremar 
fotografies del rei només cinc d’elles, entre les quals diversos càrrecs  de la CUP, van ser 
identificades de manera totalment arbitrària. Per tot això, la fiscal de l'Audiència Nacional 
espanyola Rosana Lledó –en un escrit datat a 4 de novembre– va demanar al jutjat que cites 
als cinc identificats pels Mossos com a investigats per un presumpte delicte d'injúries a la 
Corona (490.3 i 491 del Codi Penal). 
 

Entenent que la monarquia borbònica restituïda pel franquisme i legitimada per la 
constitució espanyola no és només una institució anacrònica i poc democràtica si no també 
un símbol de la opressió nacional que pateixen els Països Catalans. La crema de fotografies 
del rei doncs, és un acte simbòlic de rebuig a aquesta institució i a l’estat que representa. És 
un acte de protesta que s’emmarca en la legítima llibertat d’expressió i que només en un 
estat amb una democràcia de molt baixa intensitat pot ser considerat un delicte.  
 

L’actuació d’ofici dels mossos d’esquadra, identificant i obrint investigació contra les cinc 
independentistes, ha tingut com a conseqüència que hagin estat detingudes i entregades a 
les autoritats espanyoles per declarar a l’Audiència Nacional, d’on van sortir en llibertat amb 
càrrecs acusats d’injúries a la corona. Una vegada més la repressió de l’estat espanyol contra 
l’independentisme combatiu ha comptat amb la col·laboració imprescindible dels mossos 
d’esquadra i per tant cal assenyalar-ne els seus responsables polítics, en aquest cas el 
Conseller d’Interior Jordi Jané. 
 

Aquesta actuació dels mossos d’esquadra posa una vegada més en qüestió el compromís del 
departament d’interior amb un procés d’independència real. És injustificable que en un 
context polític com en el què ens trobem,  hi ha un mandat popular i parlamentari per dur a 
terme un referèndum d’autodeterminació durant el proper any, la conselleria d’interior sigui 
incapaç de garantir que l’actuació de la policia catalana obeeixi a la voluntat del poble català, 
o el que és encara més greu, que en ple procés d’emancipació nacional els mossos 
d’esquadra segueixin perseguint l’independentisme i actuant com les forces d’ordre de l’estat 
a Catalunya. 
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Atès que l’exercici de la llibertat d’expressió és un dret fonamental que hauria de ser garantit 

en qualsevol estat democràtic i que el delicte d’injúries al rei, del que s’acusa a les cinc 

independentistes, xoca frontalment amb aquest dret. 

Atès que la crema de fotografies és un acte simbòlic de rebuig a una institució com és la 

monarquia, hereditària, antidemocràtica i que no representa el conjunt del poble català. 

Atès que els mossos d’esquadra van decidir actuar d’ofici i no sota ordres de cap tribunal ni 

de cap altra autoritat que la pròpia en investigar la manifestació i enviar els informes a 

l’Audiència Nacional. 

Atès que la Conselleria d’Interior és la responsable política de les actuacions dels mossos 

d’esquadra. 

 
 
Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER. Considerar que la crema de fotografies del rei és un acte de protesta simbòlic que 

s’emmarca en el dret fonamental de la llibertat d’expressió i, per tant, entendre que no hauria 

de ser considerat un delicte. 

SEGON.  Expressar la solidaritat amb les cinc independentistes acusades per l’Audiència 

Nacional. 

TERCER. Declarar que aquest plenari, responent a la voluntat majoritària expressada 

repetides vegades pel poble que representa, no reconeix l’autoritat dels tribunals espanyols. 

QUART. Condemnar l’actuació d’ofici dels mossos d’esquadra que va iniciar tot el procés i 

demanar la dimissió del Conseller d’Interior, Jordi Jané, responsable polític d’aquesta decisió. 

CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones encausades i a la conselleria d’interior. 
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