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Dades de l’associació  
‘Catalunya Somos Todos. Tots som España’ és una associació constituïda d’acord amb la Llei 

Orgànica 1/2002 i amb l’article 22 de la Constitució Espanyola. La seva inscripció consta en el 

Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 611.794. 

A Catalunya Som Tots defensem la concòrdia entre tots els espanyols perquè creiem que units 

som més, som millors i tenim molt més que aportar a Europa i a la resta del mon. 

Volem ser la veu dels catalans que viuen fora de Catalunya per diversos motius i que senten la 

necessitat de revoltar-se contra els intents interessats de trencament. En aquesta missió de lluitar 

a favor de la unitat, se han aplegat a nosaltres molts altres espanyols que comparteixen l’amor a 

Espanya i que senten que Catalunya és part d’ella. 
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En masa ocassions, la violència 

pura i dura és l’eina bàsica que el 

nacionalisme emplea per a 

imposar els seus postulats 

Introducció 
Durant les reunions prèvies a la fundació de 

l’associació Catalunya Som Tots, ja es va 

plantejar la necessitat de centrar el 

problema al qual la societat te que fer front 

avui a tota Espanya i, de manera particular, 

a Catalunya. Ens trobavem davant la versió 

que la Generalitat catalana pretèn 

transmetre: un procés de independència 

pacífic, d’inspiració gairebé gandhiana, una 

rebel·lió romàntica en la qual el poble és 

víctima de la repressió per part d’una 

autoritat il·legítima, l’Estat Espanyol.  

Malgrat que, des del nostre punt de vista, el 

relat catalanista es troba molt allunyat de la 

realitat, aquest informe no està dedicat a 

contraargumentar les raons històriques o 

polítiques que porten 

al nacionalisme a 

emprendre la seva 

campanya. Entenem 

que són altres els foros 

en què hem rebatut (i 

ho seguirem fent) 

aquests aspectes. 

Ara be, sí n’hi ha alguna cosa en la essència 

de l’actuació del secesionisme català que 

ens ha d’ocupar i preocupar: el mode en 

què es pretèn dur a terme, les formes 

utilitzades per a aconsseguir els seus 

objectius, són profundament 

antidemocràtiques; massa sovint, la 

violència pura i dura és l’eina bàsica que el 

nacionalisme empra per a imposar els seus 

postulats. 

Juntament amb el mode violent i 

antidemocràtic, el factor “com”, s’afegeix 

un nou factor de preocupació: “qui”. En els 

darrers anys, l’ascens al poder dels 

nacionalistes radicals i la radicalització de 

qui abans es consideraven nacionalistes 

moderats, que ja exercien el poder als 

Ajuntaments, ha esdevingut un fenómen de 

desobediència des de dalt o desobediència 

organitzada.  

De tal manera que, quan la convivència 

democràtica es basaba en el supòsit de què 

els Ciutadans que desobeexin la Llei serien 

obligats per les autoritats a respectar-la, 

avui aquestes mateixes autoritats no només 

no fan complir les Lleis, sinó que les 

desobeeixen i inciten els Ciutadans a fer-lo.  

Allà on això escau, en l’àmbit municipal i, en 

ocasions en el 

autonòmic, el resultat 

és el deteriorament 

dels elements que 

configuren la nostra 

democràcia, tals com 

la igualtat davant la 

Llei, l’Estat de dret, el 

monopoli coercitiu o el 

respecte a la pluralitat. En aquest sentit, 

allò que en aquest informe es demostra és 

que, gràcies a l’acció o l’omissió de les 

autoritats, abunden els casos de violència i 

d’amenaces contra els qui no combregen 

amb el nacionalisme i britlla per la seva 

absència el respecte als símbols d’Espanya. 

Mereixen un esment especial els casos 

relacionats amb l’educació, vinculats 

igualment a l’exercici parcial de l’autoritat 

que pateixen molts catalans. L’informe 

deixa patent que la defensa del bilingüisme 

ha donat lloc a casos d’assetjament escolar i 
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contra les famílies. Per altra banda, la 

manipulació de la història per a ensenyar als 

alumnes que els espanyols són enemics de 

Catalunya va quedar demostrada en un 

vídeo publicat pels mitjans i que recollim en 

aquest informe.  

Encara que la cerca ha estat meticulosa, la 

nostra font principal 

són els mitjans de 

comunicació, per la 

qual cosa només 

considerem aquells 

casos que han 

adquirit caràcter 

públic. Des del punt 

de vista metodològic, 

és la forma de recollir 

amb agilitat el major 

número de casos alhora que s’acreditava la 

seva veracitat. Tanmateix, de manera 

particular dins l’àmbit de l’educació, hem de 

manifestar sospites fondades sobre 

l’existència de situacions que han restat 

soterrades per la por a la repressió. 

De fet, si és ben cert que se’ns han referit 

casos concrets, aquests no han estat 

denunciats per la por de que siguin els fills 

els qui finalment acabin patint d’una o 

d’una altra manera les conseqüències 

d’exigir el compliment de la Llei. ¿Quants 

vídeos de manipulació no s’han pogut 

grabar? ¿Quantes famílies opten per 

suportar la imposició o per canviar-se de 

residència per a no perjudicar els seus fills? 

¿Quants fets no han transcendit perquè 

sencillament els bons catalans s’han hagut 

de resignar a considerar-los quotidians? Són 

interrogants que inevitablement hem de 

plantejar-nos. 

Sempre haurà qui, tot tractant de negar la 

realitat o de rebaixar-la, menystindrà la 

“casuística particular”. Encara que es tractés 

exclusivament d’una 

agressió, d’un únic 

alumne sense dret a 

escollir la llengua en 

la qual vol estudiar o 

d’un sol mestre 

inculcant l’odi, valdria 

la pena reflectir-ho en 

aquest informe. 

En resum, sense 

renunciar als 

raonaments històricos i polítics que 

demostren que Catalunya és part 

d’Espanya, allò que cerca aquest informe és 

denunciar la violència, la manipulació, la 

manca de respecte als símbols i l’exercici 

parcial de l’autoritat. Per això, els catalans 

no poden quedar desprotegits en front del 

caprici dels seus polítics; els seus drets i els 

dels seus fills no poden ser inferiors en front 

als dels andalusos, els extremenys o els 

castellans. L’acumulació de casos demostra 

la necessitat de mesures polítiques i legals 

que permetin revertir la situació i 

recomposar la democràcia i les llibertats, 

tan deteriorades en els darrers anys. 

 

Encara que es tractès exclusivament 

d’una agressió, d’un únic alumne 

sense dret a escollir la lllengua en la 

qual vol estudiar o d’un sol mestre 

inculcant l’odi, valdria la pena 

reflectir-lo en aquest informe 
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Carta del president 
Mitjançant la publicació d´aquest informe, l'Associació Catalunya Somos 

Todos vol contribuir a presentar una realitat que se sofreix a Catalunya 

que possiblement encara no sigui del tot coneguda per aquells que no han 

viscut mai en aquesta Comunitat Autònoma en els anys recents.  

Sota la omnipresencia 

d'un nacionalisme que vol 

donar una imatge pacífica, 

tolerant i sobretot 

victimista, existeix una 

realitat diària d'exclusió 

social per tots aquells que 

s'atreveixin a fer pública 

la seva condició contrària 

al discurs únic 

nacionalista, el qual 

sembla ser l'únic 

políticament correcte.  

La limitació en l'exercici de drets tan bàsics com el de l'educació dels fills 

en la llengua materna i oficial, la impossibilitat de l'ús de l'espanyol com a 

llengua vehicular en igualtat de condicions que el català, l'agressió o les 

amenaces físiques contra les persones i els símbols i en general, l'educació 

en l'odi cap a tot el que representi Espanya, formen part de la vida 

rutinària de Catalunya, sempre amb l'acompanyament o passivitat de la 

majoria d'uns mitjans de comunicació influenciats pel règim autonòmic.
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Tot l'anterior ocorre davant la incomprensible falta de protecció dels 

qui tenen la responsabilitat d'emparar els drets de tots. Aquesta 

inacció sembla haver servit només per encoratjar al nacionalisme, 

instal·lat en les administracions municipals i institucions 

autonòmiques, per ser ells els primers en l'incompliment de la llei i la 

utilització del poder de manera sectària, en favor dels seus 

ideologitzats propòsits que disten molt del ben comú. 

Aquest informe va dirigit als ciutadans que viuen a la resta d'Espanya, 

amb l'afany de cridar a la seva consciència i recordar que no tots 

tenim la mateixa sort de gaudir de la llibertat d'opinar en veu alta o 

exercir certs drets bàsics, amb independència del lloc on visquem. El 

que ocorre a Catalunya és cosa de tots, ha d'importar-nos, i hem 

d'exigir als nostres governants la defensa de la seva llibertat, que és 

també la nostra.  

També va orientat a la comunitat internacional i especialment a la 

Unió Europea, que tampoc pot tancar els ulls davant el creixement de 

velles ideologies dins de les seves fronteres, que tant sofriment i 

vessament de sang han causat al segle passat. 

Finalment també va dedicat als nostres compatriotes catalans, veïns, 

amics, cosins, cònjuges, avis, germans… amb els quals tots tenim una 

història de vida comuna heretada i il·lusionant, amb les seves llums i 

les seves ombres, com ocorre en tota família.  

La vostra falta de llibertat també és nostra. Estem amb vosaltres.  
 
Jorge Amado 
President de la associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Tornar a l'índex 
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Casos d’atacs i incompliments 
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CAS 1: Els Mossos d’Esquadra exclouen l’espanyol de la seva pàgina web 

Descripció dels fets 

La pàgina web institucional de la policia autonòmica catalana (Mossos d’esquadra) només ofereix 

els seus continguts en català i en anglès, però no en castellà o espanyol. 

Lloc i data 

Catalunya, 2016. 

Llei que incompleix 

Constitució Espanyola (article 2). 

Responsable 

Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Font: 

Web de los Mossos d’Esquadra 

  

Tornar a l'índex 

 

http://mossos.gencat.cat/
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CAS 2: Atac contra una seu de Ciutadans a Hospitalet 

Descripció dels fets: 

La seu de Ciutadans en Hospitalet va 

clarejar el 2 de gener amb alguns vidres 

trencats pel llançament de pedres, 

segons va informar el líder de la 

formació, Albert Rivera, a Twitter. 

Lloc i data: 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 2 de gener de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 263.1 (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluiment de bens mobles o inmobles d’us o servei 

públic, així com de bens mobles o inmobles privats en la vía pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

Desconeguts  

Font: 

20 Minutos – Llegir notícia. 

 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2641365/0/ciudadanos-sede-hospitalet/ataque-piedras-cristales-rotos/albert-rivera-denuncia/
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CAS 3: Atac contra una seu de Ciutadans a Barcelona 

Descripció dels fets: 

La seu de Ciutadans a la Gran Via de Barcelona va 

clarejar el 11 de gener amb alguns vidres trencats pel 

llançament de pedres, segons va informar el líder de la 

formació, Albert Rivera, a Twitter. Es tracta de la 

històrica seu de la formación taronja en la Ciutat Comtal, 

tot i que actualment la central es troba al carrer Balmes. 

 

 

Lloc i data: 

Barcelona, 11 de gener de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 263.1 (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluiment de bens mobles o inmobles d’us o servei 

públic, així com de bens mobles o inmobles privats en la vía pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

Desconeguts  

Font: 

Lainformacion – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.lainformacion.com/espana/apedrean-por-tercera-vez-una-sede-de-ciudadanos-en-barcelona_AFCXkcFg2LZDtkX96y9VV1/
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CAS 4: JxSí y la CUP proposen crear una comissió de “transició nacional i 
procesos constituents” 

Descripció dels fets: 

Les forces soberanistes de Catalunya, JxSí i la CUP, vàren proposar el 15 de gener la creació dins del 

Parlament d’una comissión de “transició nacional i procesos constituents” com a proper pas cap a 

la creació del nou Estat. Ciutadans, PSC y PP l’han rebutjada, mentre que Catalunya Sí Que Es Pot ha 

afirmat que només la recolzarà si es retira “transició nacional” i és tan sols “de procesos 

constituents”. 

Lloc i data: 

Barcelona, 15 de gener de 2016. 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa, sempre que es produeixi la seva 

efectiva creació). 

Responsable: 

JxSí 

CUP 

Font: 

Europa Press – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-jxsi-cup-proponen-crear-comision-proceso-constituyente-parlament-20160115135308.html
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CAS 5: Carles Puigdemont obvia el Rei i no jura ni promet la Constitució 

Descripció dels fets: 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no va fer referència durant la seva presa de 

possessió a la lleialtat al Rei ni a la Constitució. El nou líder del Executiu català es va limitar a 

garantir “fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya”. 

“¿Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec, amb fidelitat a la voluntat del poble de 

Catalunya representat pel Parlament?”, va preguntar la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, 

sense fer cap referencia al Rei, a la Constitució o a l’Estatut. “Sí, prometo”, va respondre Carles 

Puigdemont. 

Lloc i data: 

Barcelona, 12 de gener de 2016 

Llei que incompleix: 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Article 108.8 (deuere de jurar o 

prometre acatament a la Constitució en el moment de prendre possessió) 

Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, pel qual es determina la fòrmula de jurament o promesa per a la 

pressa de possessió de càrrecs o funcions públiques. Article 1(que te la redacció següent: En l’acte 

de pressa de possessió de càrrecs o funcions públiques a l’Administració, qui hagi de donar 

possessió formularà al designat la pregunta següent: «¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec... amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?». Aquesta pregunta serà contestada per qui hagi 

de prendre possessió amb una simple afirmativa. La fórmula anterior podrà ser substituÏda pel 

jurament o promesa prestat personalment per qui va a prendre possessió, de complir fidelment les 

obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma 

fonamental de l’Estat). 

Responsable: 

Carles Puigdemont president de la Generalitat de Catalunya. 

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. 

Font: 

El Mundo – Llegir notícia 

  Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/12/5694fdc6268e3e360a8b45cc.html
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CAS 6: La Generalitat de Catalunya obliga els metges a parlar als pacients en 
català 

Descripció dels fets: 

El protocol d’Usos Lingüístics per al sector sanitari públic i el d’Usos Lingüístics per a la Generalitat i 

el sector públic imposen l’ús del català a les converses presencials, telefóniques, “per tal que 

l’usuari identifiqui la institució”, i en reunions de treball.  

Fins i tot, si un metge atengués un pacient que no parlara en català, es donaven una sèrie 

d’instruccions per a fer-se entendre en aquesta llengua. 

“Si l’usuari no parla català però ho entén, es continúa parlant en el mateix idioma”, va informar el 

protocol. “I si no ho entén, s’instava a parlar a poc a poc i en cas necessari a ajudar-se amb imatges 

i gràfics”.  

Segons l’adjunt a cirurgia pediàtrica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona que va denunciar la 

situació davant els mitjans, «Si malgrat aquest desplegament d’ingenis seguia havent dificultats per 

a entendre’s, es podia passar al castellà, però introduïnt paraules en català per a difondre l’idioma. 

Un absurd», va afegir. 

Lloc i data: 

Tarragona, 28 de febrer de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 3.1 (que estableix que el castellà és la llengua espanyola oficial de 

l’Estat i tots els espanyols tenen el dret a usar-la). 

Estatut d’Autònomia de Catalunya. Article 33.1 y 2 (dret d’opció lingüística) 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística. Article 4.1 apartats b) i c) (Dret de totes les 

persones a expresar-se i a ser ateses en qualsevol de les dues llengües oficials) 

Responsable: 

Generalitat de Catalunya 

Font: 

La Razón – Llegir notícia 

  Tornar a l'índex 

 

http://www.larazon.es/local/cataluna/el-medico-que-queria-curar-en-castellano-KF12067841#.Ttt1QdbkEpP9D92
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CAS 7: Atac a l’Acte “Els Nostres Símbols-Els Nostres Drets” de S.C.C. a Vilanova 
i la Geltru 

Descripció dels fets: 

Societat Civil Catalana va denunciar que el 5 de març “grups separatistes” varen dur a terme una 

“obstaculització irada, sonora i violenta absolutament antidemocràtica” de la concentració Els 

Nostres símbols, els nostres drets, que varen celebrar a Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La jornada 

també es va saldar amb “pintades ofensives” per la localitat contra membres de la plataforma. 

Lloc i data: 

Barcelona, 10 de març de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 21.1. (dret de reunió) 

Codi Penal. Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d’una reunió o 

manifestació lícita)  

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 36.1 (que 

considera com a infracció greu la pertorbació de la seguretat ciutadana en actes públics, 

espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a les quals 

assisteixin nombroses persones, quan no siguin constitutives d’infracció penal) i article 36.8 (que 

considera com a infracció greu la pertorbació del desenvolupament d’una reunión o manifestació 

lícita, quan no constitueixi infracció penal) 

Codi Penal. Article 263.1 (delicte de danys, pel que fa a les pintades) i article 263.2 apartat 4º (si 

s’han realitzat sobre bens de domini o us públic)  

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluiment de bens mobles o inmobles d’us o servei 

públic, així com de bens mobles o inmobles privats en la vía pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

Desconeguts . 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia  Tornar a l'índex 

 

http://gaceta.es/noticias/societat-civil-catalana-campana-banderas-03032016-1515
http://gaceta.es/noticias/societat-civil-catalana-vilanova-i-geltru-bandera-10032016-1534
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CAS 8: Jutgessa sancionada per no entendre el català 

Descripció dels fets: 

Durant una vista oral celebrada el 15 de març de 2016, una de les lletrades es va dirigir a la 

magistrada Ana María Caballero en català i va seguir utilitzant aquesta llengua malgrat que aquesta 

li va manifestar en diferents ocasions que podia entendre el català escrit però tenia dificultats per a 

la plena comprensió del català parlat.  

En maig de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va iniciar un procediment disciplinari 

desprès de rebre un escrit del degà del Col·legi d’Advocats de Girona. L’escrit va reflectir la queixa 

presentada contra Caballero por dues de les lletrades que varen actuar en el judici de faltes. 

Lloc i data: 

Olot (Girona), 15 de març de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Llei Orgànica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Article 231.1 y 2 (a l’apartat 1 estableix que: 

“En totes les actuacions judicials, els jutges, els magistrats, els fiscals, els secretaris i laresta de 

funcionaris de jutjats i tribunals han de fer servir el castellà, llengua oficial de l’Estat.” A l’apartat 2 

disposa que: “Els jutges, les magistrats, els fiscals, els secretaris i la resta de funcionaris de jutjats i 

tribunals també poden fer servir la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma, si cap de les 

parts s’hi oposa al·legant que la desconeix, fet que pot produir indefensió”. Per tant no hi ha 

obligació de coneixer el català per part dels Jutges i Magistrats. 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística. Article 11.1 relatiu a la capacitació lingüística del 

personal al servei de les Administracions de Catalunya, que estableix que el personal al servei de les 

administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de 

coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l'expressió oral com en 

l'escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball, obligació 

que per tant no és aplicable als Jutges i Magistrats, ja que no depenen dels organismes esmentats) 

Responsable: 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Font: 

El Español – Llegir notícia  
Tornar a l'índex 

 

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170109/184732398_0.html
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CAS 9: Atac a la casa de Albert Boadella a Jafre (Gerona) 

Descripció dels fets: 

El dramaturg Albert Boadella denuncia els desperfectes ocasionats contra la seva casa de Jafre 

(Gerona): "M’han trencat les figueres de moro, m’han tirat brossa dins de la casa, i la darrera cosa 

ha estat tallar-me tres xipresos i posar-

me’ls dins del jardí", enumera.  

La seva casa, explica, te un jardí amb mur i 

una part de camp, sense tancar i aquella és 

la part "amb la qual s’estan cebant", 

sempre en coincidència, diu, amb les seves 

"declaracions políticas" crítiques amb el 

nacionalisme català.  

Tot coincidint amb l’estrena de la seva 

primera ópera, Don Carlo, Boadella ha estat 

absent de casa seva cinc setmanes i quan va 

tornar es va trobar amb els arbres tallats, 

uns fets que va denunciar davant la policia. 

Lloc i data: 

Jafre (Gerona), 28 de març de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 263.1 (delicte de danys) 

Responsable: 

Desconegut 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia 

 

  

Tornar a l'índex 

 

http://gaceta.es/noticias/boadella-responde-los-cobardes-pensamiento-unico-cataluna-28032016-2203
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CAS 10: 250 lingüistes reclamen en un manifest una Catalunya independent 
amb el català com a única llengua oficial 

Descripció dels fets: 

El manifest 'Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent' declara 

entre altres cosas que, “a causa de l’annexió del Principat de Catalunya al Regne de Castella a partir 

del 1714, el castellà, com a llengua de dominació, disputa al català coercitivament l’estatus de 

llengua territorial i ha intentat i continua intentant repressivament desplaçar-lo dels àmbits d’us 

lingüístic general". 

I continúa: "El mecanisme per a aconsseguir la implantació del castellà en Catalunya va ser i 

continua essent la bilingüització forçosa de la població”. 

Lloc i data: 

Barcelona, 31 de març de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 3.1  

Estatut d’Autònomia de Catalunya. Article 3  

Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística. Article 3  

Així com la resta de normes que estableixen la cooficialitat entre el castellà i el català. 

Responsable: 

250 lingüistes 

Font: 

El Periódico – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/linguistas-contra-bilinguismo-reclaman-catalana-unica-lengua-oficial-castellano-franquista-5017236
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CAS 11: El Parlament de Catalunya aprova una moció per a reafirmar el 
compromís amb la secesió 

Descripció dels fets: 

El ple del Parlament va aprovar el 7 d’abril la moció de la CUP i JxSí que referma el compromís de la 

Cambra amb la resolució independentista aprovada el 9 de novembre que va anul·lar el TC. JxSí i la 

CUP han fet valer la seva majoría de 71 vots, en front als 52 de rebuig de C's, PSC i PP, mentre que 

Catalunya Sí Que Es Pot no ha volgut votar. 

Lloc i data: 

Barcelona a 7 d’abril de 2016 

Llei que incompleix: 

Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional. Article 87.1 (deure de tots els 

poders públics de complir allò que el Tribunal Constitucional resolgui). 

Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Codi Penal. Article 410 (delicte de desobediència davant l’interlocutòria del Tribunal Constitucional 

acordant la suspensió de la declaració del Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015) 

Responsable: 

Parlament de Catalunya 

Font: 

20minutos – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2715971/0/parlament-catalan/aprueba-votacion/mocion-independentista-cup/
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CAS 12: La Generalitat de Catalunya refusa pagar les classes en espanyol a 43 
alumnes 

Descripció dels fets: 

La Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es nega a pagar 6.000 euros a 

cadascuna de les 43 famílies que han sol·licitat l’escolarització en castellà, tal i com va establir en el 

seu moment la Llei. 

La negativa a fer-se càrrec del pagament va ser anunciada el 14 d’abril por la consellera del ram, 

Meritxell Ruiz, al ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo. Ruiz va asegurar que el Govern català 

recorrerà “tots” els expedients oberts pel que fa a aquestes peticions, ja que segons la seva opinió 

“no tenen cap sentit”. 

Lloc i data: 

Barcelona, 15 d’abril de 2016 

Llei que incompleix: 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dret a l’Educació. Apartat 4 c) de la Disposició 

addicional trigésima octava (que estableix que si la programació anual de l’Administració educativa 

competent no garanteix oferta docent raonable sostinguda amb fondos públics en la qual el castellà 

sigui utilitzat como a llengua vehicular, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, prèvia comprovació 

d’aquesta situació, assumirà íntegrament, a càrrec de l’Administració educativa corresponent, les 

despeses efectives d’escolaritzación d’aquests alumnes i alumnes en centres privats en els quals hi 

hagi l’oferta esmentada, amb les condicions i el procediment que es determini reglamentariament, 

despeses que repercutirà a la citada Administració educativa). 

Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Responsable: 

Govern de Catalunya 

Font: 

El Mundo – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/14/570fadc4e2704e26368b46f4.html
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CAS 13: Presions contra una família per defensar el bilingüisme. Assetjament 
escolar i atacs al seu negoci 

Descripció dels fets: 

Ana Moreno és una mare catalana i 

exempresaria que va demanar l’educació 

bilingüe en la comunitat Autònoma 

espanyola de Catalunya. “Jo tinc dos fills 

petits de 7 i 5 anys. Vull aclarir que a més” 

de prohibir l’educació “en castellà” a 

Catalunya” als infants, és a dir, des de 0 

fins que terminen el Primer de Primària, 

en cap moment se’ls fa cap menció en 

castellà (espanyol)”, explica. 

“Des de que” els infants catalans “entren 

a la guarderia als 4 mesos fins que acaben 

tot el cicle infantil i ja tenen 5 anys, mai 

se’ls parla en castellà (espanyol). Tota la seva educació des del primer moment que entren al 

col·legi sempre és en català” i res de res en espanyol com preveu la Constitució Espanyola. 

“Hi ha un periodista -separatista- que directament em va trucar; aquest periodista directament va 

publicar el nom del meu negoci a internet”, i va haver una onada d’atacs -via missatges de 

WhatsApp - indicant que els propietaris del negoci amb el nom de l’empresa de la catalana Ana 

Moreno eren els que havien fet la sol·licitud per una escola en castellà” a Catalunya… 

Lloc i data: 

Balaguer (Lleida), 21 d’abril de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 3.1 (deure de conèixer la llengua espanyola) 

Estatut d’Autònomia de Catalunya. Article 6.2 (deure de conèixer les llengües cooficiales) i article 

35.2 (L’ Ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans 

d’estudi)  

Llei 1/ 1998, de 7 de gener, de Política Lingüística. Article 21.2 y 3 (que estableix que: “Els infants 
tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o el 
castellà. L'Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. 
Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s'apliqui. 3. L'ensenyament 
del català i del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els plans d'estudi, de 

Clicar per a veure el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Omy0nGw2Bnc


Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

 Informe 2016. Violència i incompliment de la Llei en el procès separatista 22 

manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han 
de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l'educació 
obligatòria.”). 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dret a l’Educació. Article 17 e) (que estableix dins 

dels objetius de l’Ensenyament primari el de conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua 

castellana i, si n’hi hagués, la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma), article 18 (que estableix 

com a assignatura troncal la de Llengua Castellana i Literatura) i la Disposició addicional trigésima 

octava (que regula la forma en què s’aplica el dret dels alumnes i alumnas a rebre els Ensenyaments 

en castellà, llengua oficial de l’Estat, i en la resta de llengües cooficials en els seus respectius 

territoris) 

Constitució Espanyola. Article 18.1. (dret a la intimitat) 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Article 7.2 

(que exigeix el consentiment exprès i per escrit de l’afectat per al tractament de les dades de 

caràcter personal que revelin la ideologia) 

Codi Penal. Article 197.2 y 5 del (Delicte de descobriment i revelació de secrets, si les dades 

divulgades pel periodista han estat obtingudes en la forma indicada en l’apartat 2 de l’article 

esmentat)  

Responsable: 

Director territorial de Lleida 

AMPA del col·legi. 

Periodista que difon les dades personals. 

Font: 

ABC – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-pedir-mas-castellano-tenido-vender-negocio-y-cambiar-colegio-hijos-201604070300_noticia.html
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CAS 14: Una família es veu obligada a canviar els seus fills de centre per tal que 
puguin rebre educació bilingüe  

Descripció dels fets: 

Agustín Fernàndez, enginyer industrial de 53 anys, va decidir emprendre la seva croada quan una 

pedagoga del centre li va demanar al seu fill que no parlara en castellà. “Vaig anar al director i li 

vaig preguntar qué estava passant, em va respondre que el model del centre era la immersió 

lingüística”. 

Fernàndez, nascut a Catalunya i de pares murcians, també va aconsseguir que el TSJC decretara un 

25% de les classes en castellà en el centre concertat Santa Anna, a Mataró (Barcelona). Però al igual 

que Ana Moreno, va optar per canviar els seus fills d’escola desprès de veure l’enrenou i el rebuig 

social que va generar la seva reclamació. 

Fernàndez i la seva dona vàren notar que els pares començaven a mobilitzar-se desprès de veure 

centenars de missatges en el grup de WhatsApp que compartien amb la resta de progenitors. La 

setmana següent a la sentència, centenars de persones es manifestaren davant del centre per a 

sol·licitar que no se apliquès el 25% de les classes en castellà. 

Al cap d’un par de setmanes de la concentració, el director del col·legi els va suggerir que els fills 

estarien millor en un altre centre. “No vàrem voler que es converteixin en el pimpampum i vàrem 

decidir cambiar-los”, recorda Fernàndez, que assegura que des de llavors els seus fills vàren ser 

objecte de burles i frases feridores per part de la resta d’alumnes. 

Ara els seus fills van a un col·legi privat d’educació trilingüe. Assegura que està molt content amb el 

nou centre, per creù que els seus fills haurien de poder estudiar en qualsevol altre lloc. “Jo pago els 

meus impostos per a un sistema públic del qual he estat expulsat”, reclama. 

Lloc i data: 

Mataró (Barcelona), 24 d’abril de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 3.1 (deure de conèixer la llengua espanyola) 

Estatut d’Autònomia de Catalunya. Article 6.2 (deure de conèixer les llengües cooficiales) i article 

35.2 (L’ensenyament del català i el castellà deu tenir una presència adequada en els plans d’estudis)  

Llei 1/ 1998, de 7 de gener, de Política Lingüística. Article 21.2 y 3 (que estableix que: “Els infants 
tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o el 
castellà. L'Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. 
Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s'apliqui. 3. L'ensenyament 
del català i del castellà ha de tenir garantida una presència adequada en els plans d'estudi, de 
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manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l'ensenyament, han 
de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l'educació 
obligatòria.”). 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dret a l’Educació. Article 17 e) (que estableix dins 

dels objetius de l’Ensenyament primari el de conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua 

castellana i, si n’hi hagués, la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma), article 18 (que estableix 

com a assignatura troncal la de Llengua Castellana i Literatura) i la Disposició addicional trigésima 

octava (que regula la forma en què s’aplica el dret dels alumnes i alumnas a rebre els Ensenyaments 

en castellà, llengua oficial de l’Estat, i en la resta de llengües cooficials en els seus respectius 

territoris) 

Responsable: 

Director del Centre Santa Anna de Mataró 

Font: 

El Espanyol – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elespanol.com/espana/20160424/119738178_0.html
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CAS 15: Amenaça amb una navalla a uns joves de S.C.C. a l’Universitat 
Autònoma de Barcelona  

Descripció dels fets: 

Un grup va obligar a punta de navalla a desmantellar el punt d’informació instal·lat per SCC en el 

campus de la Universitat Autònoma de Barcelona desprès d’amenaçar i insultar els estudiants 

"espanyolistes". 

Potser que els agressors venien de la presentació d’un llibre contra SCC en la facultad de dret, un 

acte en què SCC era denostada com a organització feixista, plagada d’elements ultras, catòlics i 

"unionistes".  

Lloc i data: 

Barcelona, 19 d’abril de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 20.1.a) (dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i 

opiniones mitjançant la paraula, per escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció) 

Codi Penal. Article 169 (delicte d’amenaces) y article 563 (tinença d’armes prohibides)  

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 36.10 (que 

considera com a infracció greu portar, exhibir o utilitzar armes prohibides, així com portar, exhibir o 

utilitzar armes de mode negligent, temerari o intimidatori, o fora dels llocs habilitats per al seu us, 

encara que en aquest últim cas es tingués llicència, sempre que les conductes esmentades no 

constitueixin infracció penal) 

Responsable: 

Desconeguts  

Font: 

Libertad Digital – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-04-19/matonismo-separatista-en-la-universidad-autonoma-de-barcelona-1276572296/
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CAS 16: Els Mossos impedeixen l’acte de presentació d’un cómic no 
nacionalista  

Descripció dels fets: 

El 28 d’abril, a les vuit de la tarda, estava previst presentar en la ciutat de Sabadell el primer còmic 

no nacionalista, Catalunya. La Historia. L’acte, en el Centro de estudios de Sabadell, anava a càrrec 

dels seus autors, l’historiador i promotor de ‘Somatemps’, Javier Barraycoa, i de l’altre guionista, 

Manuel Acosta, però no varen poder celebrar-lo.  

Segons va informar 

a GACETA.ES Barraycoa, en 

arrivar al lloc, es vàren trobar 

amb quatre vehícles dels 

Mossos d´Escuadra i un 

número similar de furgons 

antiavalots. 

Els Mossos d´Escuadra els 

vàren explicar amablement 

que havien detectat per les 

xarxes socials que uns 

antisistema havien organitzat 

una concentració en una plaça 

propera. Barraycoa apunta 

que, en realitat, “només hi 

havia quatre perroflautas a la plaça del costat”, però que els agentes els vàren advertir d’allò “que 

podia passar”, i instaron a què “millor no se celebrara” l’acte.  

Llavors, “per a evitar possibles agressions a persones de avançada edat” que anaven a acudir a la 

presentació, vàren decidir suspender-lo, malgrat que “molts joves dels que arribaven per a assistir 

al esdeveniment estaven dessitjant que se celebrés sense por a les conseqüències”.  

Lloc i data: 

Sabadell (Barcelona), 29 d’abril de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitución Espanyola. Article 21.1 (dret de reunió pacífica i sense armes) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 23.1 (que 

disposa que les autoritats adoptaran les mesures necessaries per a protegir la celebració de 

reunions i manifestacions, tot impedint que es pertorbi la seguretat ciutadana) 

http://gaceta.es/noticias/historia-cataluna-comic-10042016-1836


Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

 Informe 2016. Violència i incompliment de la Llei en el procès separatista 27 

Codi Penal. Article 514.4 (delicte contra el legítim exercici de les llibertats de reunió o manifestació) 

i article 540 (que castiga a l’autoritat o funcionari públic que prohíbeixi una reunió pacífica o la 

dissolgui fora dels casos expressament permesos per les Lleis) 

Responsable: 

Mossos d´Escuadra 

Conseller d’Interior (Generalitat de Catalunya). 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://gaceta.es/noticias/javier-barraycoa-somatemps-comic-cataluna-historia-sabadell-29042016-1007
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CAS 17: Un grup ataca a pedradas la seu del PP de Nou Barris (Barcelona) 

Descripció dels fets: 

Un grup de desconeguts va atacar l’1 de maig la seu del Partit Popular a Nou Barris amb pedres. 

L’atac va lograr trencar els vidres, encara que, per sort, no ha hagut que lamentar danys personals.  

Los atacants han aprofitat per a fer diverses pintades amb paraules com “feixistes, burguesos, 

masclistes, explotadors i opresores”.  

Lloc i data: 

Barcelona, 1 de maig de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 208 (delicte d’injuries) y article 263.1 (delicte de danys)  

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluiment de bens mobles o inmobles d’us o servei 

públic, així com de bens mobles o inmobles privats en la vía pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

 

Responsable: 

Desconegut 

Font: 

La Vanguardia/EFE – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160501/401496674950/el-pp-denuncia-un-ataque-violento-a-su-sede-en-nou-barris-en-barcelona.html
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CAS 18: El Parlament de Catalunya convida Otegi a intervenir davant el seu ple 

Descripció dels fets: 

La Comissió d’Acció Exterior del Parlament de Catalunya va convidar Arnaldo Otegi a visitar el 

Parlament de Catalunya y mantenir una reunió amb els portaveus en la comissió dels grups que hi 

volguéssin acudir. 

Otegi es va reunir amb la presidenta del Parlament català, i va mantenir una reunió amb la cúpula 

de JxSí.  

Cal recordar que Arnaldo Otegi, que ja ha havia estat condemnat anteriorment per la seva 

participació en el segrest en 1979 del director de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, va ser novament 

condemnat en 2011 per intentar reconstruïr la il·legalitzada Batasuna sota les ordres d’ETA. Els 

jutges el varen atribuïr el delicte de pertinença a l’organització terrorista. El Tribunal Suprem va 

rebaixar la pena a sis anys i medi en descartar la seva condició de dirigent d’ETA, però va mantenir 

la condemna per integració en organització terrorista. 

Lloc i data: 

Barcelona, 18 de maig de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 578.1 (delicte d’enaltiment o la justificació públiques dels delictes de terrorisme 

o de qui hagi participat en la seva execució, o la realització d’actes que suposin descrédit, 

menysteniment o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars) 

Responsable: 

Carmen Forcadell  

CUP 

Font: 

El Confidencial – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2016-05-18/otegi-parlament-cataluna-puigdemont-albiol-forcadell_1201816/
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CAS 19: Ataquen amb pedres la seu de Ciutadans a Vila-seca  

Descripció dels fets: 

Uns desconeguts vàren atacar la seu de 

Ciutadans a Vila-seca i vàren trencar els 

vidres a pedrades, segons va denunciar en 

Facebook la formació taronja. 

Lloc i data: 

Vila-seca (Tarragona), 18 de maig de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 263.1 (delicte de danys)  

 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluiment de bens mobles o inmobles d’us o servei 

públic, així com de béns mobles o inmobles privats en la vía pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

 

Responsable: 

Desconeguts  

Font: 

Diario de Tarragona – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.diaridetarragona.com/costa/62710/unos-desconocidos-apedrean-la-sede-de-ciudadanos-en-vila-seca-
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CAS 20: Xiulada a l’Himne d’Espanya  

Descripció dels fets: 

Part de l’afició del F.C. Barcelona va xiular contra l’Himne d’Espanya el 23 de maig, durant la 

celebració de la final de la Copa del Rei 

Lloc i data: 

Madrid, 23 de maig de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal (article 543, delicte d’ultratge a Espanya). 

Llei 19/2007, de 11 de julio, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport. 

(Article 2 i concordants). 

Responsable: 

Autors de la xiulada. No identificats 

Font: 

La Vanguardia – Llegir notícia 

 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20160522/401969292488/barcelona-sevilla-pitada-al-himno-copa-del-rey.html
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CAS 21: Boicot contra un acte de Xavier García Albiol a Mataró 

Descripció dels fets: 

Els fets van tenir lloc el 25 de maig després d’una trobada del president del Grup Popular del 

Parlament de Catalunya, Xavier García Albiol, amb militants i simpatitzants del partit al Centre Cívic 

Espai Gatassa de Mataró (Barcelona). 

La cita ha transcorregut amb normalitat, però a la sortida de l’edifici un grup de manifestants no ha 

permés que Albiol abandonés el centre cívic, el que ha obligat a diversos agents a protegir l’inmoble 

i han aconsellat al líder del PP que esperés durant vint minuts en el seu interior. 

Lloc i data: 

Mataró (Barcelona), 25 de maig de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 514.4 (delicte de perturbació greu del desenvolupament d’una reunió o 

manifestació lícita) i article 172 (delicte de coaccions) 

Llei Orgànica del Règim Electoral General. Article 147 (Delicte d’alteració de l’ordre del acte 

electoral, ja que va tenir lloc durant la campanya electoral) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 36.1 (que 

considera com a infracció greu la perturbació de la seguretat ciutadana en actes públics, 

espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions en les que 

participin nombroses persones, quan no siguin constitutives d’infracció penal) i 36.8 (que considera 

com infracció greu la perturbació del desenvolupament d’una reunió o manifestació il.lícita, quan 

no constitueixi infracció penal) 

Responsable:  

Endavant OSAN Maresme (que forma part de la CUP) 

Ateneu Anarquista Poble Sec 

Plataforma de Afectados por la Crisis de Mataró 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia 

Tornar a l'índex 

 

http://gaceta.es/noticias/albiol-antisistema-escoltado-mataro-26052016-0926
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CAS 22: Ataquen la seu de Ciutadans a Lleida 

Descripció dels fets: 

Uns desconeguts van atacar a la matinada del 3 de juny la seu de Ciutadans (C’s) a Lleida, que va 

patir la ruptura de diverses finestres per llençament de pedres. Ciutadans va informar que l’atac és 

el quart que ha patit la seva seu a Lleida des de la seva obertura. 

Lloc i data: 

Lleida, 3 de juny de 2016 

Llei que incompleix: 

Article 263.1 del Codi Penal (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com infracció lleu els danys o el deslluiment de béns mobles o inmobles d’us o servei 

públic, així com de béns mobles o inmobles privats en la via pública, quan no constitueix infracció 

penal) 

Responsable:  

Desconegut 

Font:  

El Mundo – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/03/575191e7e5fdeac0118b45a1.html
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CAS 23: Agressió a dues noies que recolzaven la Selecció Espanyola de futbol a 
Barcelona 

Descripció dels fets:  

Dues noies de l’associació Barcelona amb la Selecció, 

la plataforma que instalarà pantalles gegants a la 

ciutat per seguir els partits de l’equip nacional a 

l’Eurocopa, van ser agredides ahir als carrers de la 

capital catalana, com ha denunciat la pròpia 

organització. 

L’atac es va produir el 4 de juny cap a les 7 de la tarda, 

al barri de Sant Andreu, a la confluència dels carrers 

Fabra i Puig i la Avinguda Meridiana. Segons la 

plataforma, cinc joves van assaltar per sorpresa la 

carpa en la que estaven fent difusió de la instal·lació 

de les pantalles gegants a la ciutat, colpejant a dos dels seus membres mentre els cridaven: “Putes 

espanyoles, fora d’aquí, us matarem”. Les afectades van haver de ser ateses pels serveis mèdics. 

Lloc i data: 

Barcelona, 4 de juny de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució espanyola. Article 20.1.a) dret a expresar i difondre lliurement els pensaments, idees i 

opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció). 

Codi Penal. Article 147 (delicte de lesions), article 263 (delicte de danys) i article 242.1 (delicte de 

robatori amb violència) del Codi Penal (a una de les víctimes li van robar també la bossa) 

Responsable: 

Desconegut 

Font: 

El Mundo – Llegir notícia 

  

Clicar per a veure el vídeo 

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/05/5753eb24e2704ec5708b461e.html
https://www.youtube.com/watch?v=93Gu9pST1AI
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Cas 24: Intent de boicot a un míting de Ciutadans per part de la CUP 

Descripció dels fets: 

Durant la celebració el 11 de juny d’un míting de 

Ciutadans a Barcelona, un individu va interrompre 

l’acte al crit de “independència i socialisme”. 

A continuació, va llençar paperetes amb la llegenda 

“Trenquem Espanya. Boicot a les eleccions”. la 

propaganda duia el logo d’Arran, una organització de 

joves separatistes integrats a la CUP. 

Al mateix temps, altres persones van mostrar una 

pancarta al costat de l’escenari amb la mateixa 

llegenda. Tots van ser desallotjats pels membres de 

seguretat. 

Lloc i data:  

Barcelona, 11 de juny de 2016 

Llei que incompleix: 

Article 514.4 del Codi Penal (delicte de perturbació greu del desenvolupament d’una reunió o 

manifestació lícita) 

Llei Orgànica del Règim Electoral General. Article 147 (Delicte d’alteració de l’ordre de l’acte 

electoral, si el fet haguès tingut lloc durant una campanya electoral) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 36.1 (que 

considera com a infracció greu la perturbació de la seguretat ciutadana en actes públics, 

espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions en les que 

participin nombroses persones, quan no siguin constitutives d’infracció penal) i 36.8 (que considera 

com infracció greu la perturbació del desenvolupament d’una reunió o manifestació lícita, quan no 

constitueixi infracció penal) de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 

ciutadana. 

Responsable: 

Membres d’Arran 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia  
Tornar a l'índex 

 

Clicar per a veure el vídeo 

http://gaceta.es/noticias/militantes-cup-reventar-mitin-ciudadanos-11062016-1318
https://www.youtube.com/watch?v=cT2DOq2evs4
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CAS 25: Ataquen a Sánchez-Camacho a Vic 

Descripció dels fets: 

El 12 de juny, mentre la presidenta del PP de 

Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, visitava el 

mercat de Vic, una treballadora d’una parada del 

mercat li va instar a crits a que marxés, “fora de la 

plaça, que tenim treball”. “No volem merda a la 

plaça. ¡Fora!¡Fora! li etziba aquesta dona, a la que 

es van unir amb reiterats crits de “Fora” a diverses 

desenes de persones que es trobaven en el 

mercat. Davant d’això la líder popular els va 

respondre amb un “a veure si aprenem 

democràcia”, mentre s’allunyava del lloc, sense 

que es produïssin majors incidents. 

Lloc i data: 

Vic (Barcelona), 12 de juny de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 172.3 (delicte de coaccions) i article 208 (delicte d’injúries) 

Responsable: 

Desconegut 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia 

  

Punxar per veure el video 

Tornar a l'índex 

 

http://gaceta.es/noticias/atacan-sanchez-camacho-vic-queremos-mierda-plaza-12062016-1143
https://www.youtube.com/watch?v=Dea2YrBJnuY
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Cas 26: Romeva fa una crida a accelerar el procés per desmilitaritzar Catalunya 

Descripció dels fets: 

El “ministre” d’Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, va realitzar el 30 de juny una crida a la 

necessitat “ràpida, de manera urgent, dialogada, àmplia i compartida però inevitable” per construir 

un Estat català propi per evitar la presència de l’Exèrcit espanyol a Catalunya i respondre als 

“anhels de pau de la societat”. 

Per la seva part, la diputada de la CUP Gabriela Serra li ha reclamat que no utilitzi d’excusa la falta 

de competències pròpies en matèries de defensa perquè “no cal esperar a tenir un estat propi” per 

acabar amb les subvencions a empresses militars o prohibir la presència de l’Exèrcit en fires o 

activitats lúdiques i educatives. 

Lloc i data: 

Barcelona, 30 de juny de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 97 (la direcció de l’Administració militar i la defensa de l’Estat 

correspon al Govern) i article 149.1. 4º (l’Estat té competència exclusiva sobre Defensa i Forces 

Armades) 

Responsable: 

Raül Romeva 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://gaceta.es/noticias/ejercito-cataluna-romeva-cup-ataques-colau-morenes-tanques-30062016-1236
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CAS 27: La càmara catalana aprova una moció antimilitarista que insta prohibir 
les desfilades 

Descripció dels fets:  

El Parlament va aprovar el 30 de juny una moció de la CUP per instar al govern català a 

desmilitaritzar Catalunya. El text, que ha estat aprovat amb diverses transaccions entre Junts pel Sí i 

fins i tot el PSC, estableix diverses accions per reduir la presència pública de les forces armades a 

Catalunya. La moció va tenir el recolçament de JxSí, Catalunya Sí que es Pot, CUP i en algún aspecte 

el PSC. 

Lloc i data: 

Barcelona, 30 de juny de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 149.1.4º (L’Estat té competències exclusives sobre Defensa i Forces 

Armades) 

Responsable: 

JxSí 

Catalunya Sí que es Pot 

CUP 

PSC 

Font: 

La Vanguardia – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160714/403211572175/desmilitarizar-catalunya-desmilitarizada-parlament-desmilitariza.html
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CAS 28: EL Parlament dóna el primer pas per crear una Seguretat Social 
catalana 

Descripció dels fets: 

El Parlament va aprovar el 27 de juny la tramitació de la proposició de llei de creació de l’Agència 

Catalana de Protecció Social, una estructura autonòmica que Junts pel Sí (JxSí) i la CUP volen que 

sigui l’embrió d’una Seguretat Social en una Catalunya independent. 

La norma segueix endavant després de que la majoria de JxSí i la CUP hagi aconseguit tombar les 

esmenes a la totalitat de PPC i Ciutadans (C’s), així com el text alternatiu que han presentat 

conjuntament Catalunya Sí que es Pot i el PSC. 

La norma es limita a organitzar la gestió de part de les 169 prestacions actuals que pertanyen a la 

Generalitat. La resta, entre elles les pensions gestionades per l’Estat, no s’afegeixen en el nou 

organisme tot i que la proposició de llei deixa la porta oberta de forma intencionada a que 

assumeiximés competències. 

Lloc i data: 

Barcelona, 27 de juliol de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 149.1.7º (l’Estat té competència exclusiva sobre la legislació bàsica i 

règim econòmic de la Seguretat Social) 

Llei General de la Seguretat Social. Article 4.1 (que estableix que correspon al Estat la ordenació, 

jurisdicció i inspecció de la Seguretat Social) i articles 21, 66.1 i 74.1 (principi de unitat de caixa) 

Responsable:  

Parlament de Catalunya. 

Font: 

El Mundo – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/27/5798e983468aeb267a8b461c.html
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CAS 29: Desafiament del Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional 

Descripció dels fets: 

El Parlament va aprovar el 29 de juliol les conclusions de la comissió del Procés Constituent, un 

document que estableix les bases sobre quins passos i cap a on ha d’avançar Catalunya per 

“completar” la desconnexió amb Espanya: primer amb un referèndum unilateral entre els seus 

ciutadans i, com etapa final, amb l’aprovació d’una Constitució pròpia pel nou Estat català. 

Lloc i data: 

Barcelona, 29 de juliol de 2016 

Llei que incompleix: 

Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional. Article 87.1 (deure de tots els 

poders públics de complir les ressolucions del Tribunal Constitucional). 

Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Codi Penal. Article 410 (delicte de desobediència a la interlocutòria del Tribunal Constitucional 

acordant la suspensió de la declaració del Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015) 

Responsable:  

El Parlament de Catalunya 

Font: 

El Mundo – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/27/5798816c22601d29258b4599.html
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CAS 30:  La CUP amenaça amb no complir res que vingui imposat pel 
Constitucional 

Descripció dels Fets: 

El diputat de la CUP, Benet Salellas, ha assegurat que no “acataran” una eventual inhabilitació del 

Tribunal Constitucional (TC) a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o a algun diputat per 

aprovar les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituient de la cambra catalana. “És 

evident que no acatarem res que vingui del TC que vulgui limitar la sobirania de Catalunya”, ha 

conclós en una entrevista a Europa Press, en la que acusava a l’Estat i a les seves institucions de no 

ser democràtiques. 

Lloc i data: 

Barcelona, 31 de juliol de 2016 

Llei que incompleix: 

Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional. Article 87.1 (deure de tots els 

poders públics de complir les ressolucions del Tribunal Constitucional). 

Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Codi Penal. Article 410 (delicte de desobediència a la interlocutòria del Tribunal Constitucional 

acordant la suspensió de la declaració del Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015) 

Responsable: 

Benet Salellas, diputat de la CUP 

Font:  

El Mundo – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/31/579dbf1de5fdea61458b4592.html
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CAS 31: Manifestant cremen fotos del Rei 

Descripció dels fets: 

Manifestants de la Diada catalana del passat 11 de setembre, convocats pels separatistes catalans i 

els antisistema de la CUP, van cremar imatges am el rostre del Rei en el revers del qual estava la 

Constitució Espanyola. 

El jutge Fernando Andreu de la Audiència Nacional va encarregar una sèrie de diligències per 

detectar els autors d’aquest supossat delicte i la Fiscalia va reaccionar un cop rebuts els dictàmens 

firmats pels Mossos d’Esquadra que ho van presenciar. 

Lloc i data: 

Barcelona, 11 de setembre de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 543 (delicte d’ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) i article 

491.1 (delicte d’injúries al Rei) 

Responsables: 

Aitor Blanc, de la confluència de Podemos a Santa Coloma 

Jordi Almiñana, d’un moviment vinculat a la CUP 

Ivan Altimira, assessor de la CUP pel consistori de la Ciutat Comtal. 

Font: 

Libertad Digital – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-08/miembros-de-la-cup-y-podemos-a-la-cabeza-de-la-quema-de-fotos-del-rey-en-la-diada-1276586275/
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CAS 32: Un grup d’encaputxats crema en pùblic banderes d’Espanya i de la 
Unió Europea 

Descripció dels fets: 

En un acte públic organitzat per la CUP i les associacions Arran, Endavant i el Sindicat d’Estudiants 

dels Països Catalans, un grup d’individus va cremar les banderes d’Espanya i la Unió Europea. 

Lloc i data: 

Barcelona, 11 de setembre de 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 543 (delicte d’ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) 

Responsable: 

CUP 

Arran 

Endavant 

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. 

Font: 

E-noticies – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://politica.e-noticies.cat/cremen-una-bandera-espanyola-a-la-manifestacio-de-la-cup-105000.html
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CAS 33: L’associació Arran crema una bandera d’Espanya 

Descripció dels fets: 

El 12 d’octubre, membres del grup Arran, van robar la bandera d’Espanya de l’Ajuntament de Sant 

Joan de Vilatorrada per després cremar-la a plena llum del dia al mig del Pont Vell de Manresa. 

Tal com recull Nació Digital, els autors consideren la bandera d’Espanya “un símbol d’un Estat 

Feixista que encara commemora que fa 500 anys va conquerir Amèrica massacrant i esclavitzant a 

milions de persones”. 

Lloc i data: 

Manresa (Barcelona), 12 d’octubre de 2016 

Llei que incompleix:  

Codi Penal. Article 543 (delicte d’ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) 

Responsable: 

Arran Manresa 

Apunt 

Font: 

Nació Digital – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.naciodigital.cat/noticia/117824/arran/roba/crema/bandera/espanyola/ajuntament/sant/joan/vilatorrada/12-o
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CAS 34: L’associació Arran arrenca a cops de martell una placa de la Plaça 
d’Espanya a Manresa 

Descripció dels fets: 

 

Un individu es puja a una escala per arrencar a cops 

de martell el cartell amb el nom de la Plaça 

d’Espanya de Manresa. A continuació, substitueix la 

placa per una altra amb el nom de “Plaça de la 

resistència indígena”. La notícia sobre aquests fets, 

que es va produir el 12 d’octubre, va ser tuitejada 

per la pròpia associació, que assumeix la seva 

autoría 

 

Lloc i data: 

Manresa (Barcelona), 12 d’octubre de 2016 

Llei que incompleix:  

Codi Penal. Article 263.1 i 2 (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com infracció lleu els danys o el deslluiment de béns mobles o inmobles d’us o servei 

públic, així com de béns mobles o inmobles privats en la via pública, quan no constitueix infracció 

penal) 

Responsable: 

Arran Manresa 

Font: 

Nació Digital – Llegir notícia 

  

Punxar per veure el video 

Tornar a l'índex 

 

https://youtu.be/KCcsPK6xSTo?t=43s
http://www.naciodigital.cat/noticia/117824/arran/roba/crema/bandera/espanyola/ajuntament/sant/joan/vilatorrada/12-o
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CAS 35: Un grup de desconeguts agredeix un legionari al metro 

Descripció dels fets: 

En finalitzar la concentració de l'acte del 12 d'octubre que se celebrava a la plaça Catalunya de 

Barcelona, un grup de tres persones va començar a insultar un home, legionari de 40 anys que 

anava sol, dient-li "fica't aquesta bandera pel cul". 

A continuació, el grup de joves va intentar agredir l'home. Aquest va respondre a l'insult amb un 

cop de puny i els joves van colpejar també, ferint-li al cap, segons aquesta mateixa versió. En 

resposta, el legionari ha clavat el pal de la bandera al pòmul a un dels joves. 

Dos agents de seguretat van intentar retenir els adolescents, però van fugir al metro. 

Lloc i data: 

Barcelona, 12 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 147 (delicte de lesions) i article 172.1 (delicte de coaccions) 

Responsable: 

Grup desconegut 

Font: 

El País – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/12/catalunya/1476275241_914846.html
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CAS 36: L'Ajuntament de Badalona desobeeix l'ordre judicial i obre les portesel 
12-O 

Descripció dels fets: 

L'equip de Govern de l'Ajuntament de Badalona va decidir no acatar l'ordre del jutge de mantenir el 

consistori tancat el 12 d'octubre, Festa Nacional. L'ajuntament va obrir les portes i va atendre als 

ciutadans a l'interior després que l'alcaldessa, Dolors Sabater, donés llum verda als empleats 

públics per treballar en aquest dia festiu. 

Els regidors de Guanyem Badalona, candidatura en què conflueixen la CUP, Podem, Procès 

Constituent i independents, van acudir a primera hora del matí a les portes de l'Ajuntament, on el 

tercer tinent d'alcalde, Josep Téllez, ha trencat en diverses parts el auto judicial i la interlocutòria 

en què la justícia els recorda que "ni tan sols els càrrecs electes poden entrar en dependències 

municipals". 

Lloc i data: 

Badalona, 12 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Llei de l'Estatut dels Treballadors. Article 37.2 (que estableix que en qualsevol cas es respectaran 

com a festes d'àmbit nacional les de la Nativitat del Senyor, Cap d'Any, 1 de maig, com a Festa del 

Treball, i 12 d'octubre, com Festa Nacional d'Espanya) 

Resolució de 19 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es publica la 

relació de festes laborals per a l'any 2016 (que inclou com a dia festiu d'àmbit nacional el dia 12 

d'octubre) 

Codi Penal. Article 410.1 (delicte de desobediència a una resolució judicial) 

Responsable: 

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona 

Font: 

El Mundo – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/10/12/57fde11ce5fdeaa5028b4657.html
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CAS 37: 40 ajuntaments catalans obren les seves portes el 12 d'octubre 

Descripció dels fets: 

Llista dels 40 municipis que no van celebrar la Festa Nacional: 

1. Els Guiamets (Tarragona, 277 habitants i Govern d'ERC) 
2. Campredó (Tarragona, entitat municipal descentralitzada capitanejada per JxS de 1.212 

habitants) 
3. La Vilella Alta (Tarragona, 135 habitants i Govern de la CUP) 
4. La Granadella (Lleida, 712 habitants i Govern de la plataforma Independents per la 

Granadella - Acord Municipal). 
5. Llardecans (Lleida, 491 habitants i Govern de la plataforma Independents per Llardecans) 
6. El Soleràs (Lleida, 342 habitants i Govern del PP). 
7. Torrebesses (Lleida, 286 habitants i Govern de la plataforma propera al PSC Progrés 

Municipal) 
8. Almenar (Lleida, 3.525 i Govern d'ERC) 
9. Torrelameu (Lleida, 706 habitants i Govern d'ERC) 
10. Bell-lloc d'Urgell (Lleida, 2.329 habitants i Govern de la plataforma Bell-lloc és Mou) 
11. Torregrossa (Lleida, 2.255 habitants i Govern d'ERC) 
12. Les Borges Blanques (Lleida, 6.019 habitants i Govern de CiU) 
13. Bellvís (Lleida, 2.270 habitants i Govern de CiU) 
14. Linyola (Lleida, 2.652 habitants i Govern de la plataforma Agrupació Electoral) 
15. Bellcaire d'Urgell (Lleida, 1.296 habitants i Govern de CiU) 
16. La Sentiu De Sió (Lleida, 459 habitants i Govern d'ERC) 
17. Montgai (Lleida, 663 habitants i Govern deERC) 
18. Agramunt (Lleida, 5.492 habitants i Govern de la plataforma Acord d'Esquerra) 
19. Tàrrega (Lleida, 16.444 habitants i Govern de CiU) 
20. Montoliu de la Segarra (Lleida, 193 habitants i Govern d'ERC) 
21. Cervera (Lleida, 9.039 habitants i Govern de CiU) 
22. Sant Guim de la Plana (Lleida, 175 habitants i Govern d'ERC) 
23. Tremp (Lleida, 6.305 habitants i Govern de CiU) 
24. Coll de Nargó (Lleida, 587 habitants i Govern d'ERC) 
25. Soriguera (Lleida, 377 habitants i Govern de la CUP) 
26. Berga (Barcelona, 16.456 habitants i Govern de la CUP) 
27. Navàs (Barcelona, 6.117 habitants i Govern de la CUP) 
28. Artés (Barcelona, 5.661 habitants i Govern de la plataforma GUA-AM) 
29. Prats del Lluçanès (Barcelona, 2.624 habitants i Govern d'ERC) 
30. El Brull (Barcelona, 263 habitants i Govern de la plataforma AB) 
31. Viladrau (Girona, 1.037 habitants i Govern de la plataforma L'A) 
32. Argentona (Barcelona, 11.963 habitants i Govern de la CUP) 
33. Badalona (Barcelona, 217.210 habitants i Govern de Guanyem Badalona) 
34. Les Planes d'Hostoles (Girona, 1.694 habitants i Govern de CiU) 
35. Mieres (Girona, 326 habitants i Govern de la CUP) 
36. Girona (97.227 habitants i Govern de CiU) 



Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

 Informe 2016. Violència i incompliment de la Llei en el procès separatista 49 

37. Celrà (Girona, 5.053 habitants i Govern de la CUP) 
38. Verges (Girona, 1.195 habitants i Govern de la CUP) 
39. Vilademat (Girona, 440 habitants i Govern de la CUP) 
40. Begur (Girona, 3.994 habitants i Govern de JxS) 

Lloc i data: 

Catalunya, 12 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Llei de l'Estatut dels Treballadors. Article 37.2 (que estableix que en qualsevol cas es respectaran 

com a festes d'àmbit nacional les de la Nativitat del Senyor, Cap d'Any, 1 de maig, com a Festa del 

Treball, i 12 d'octubre, com Festa Nacional d'Espanya) 

Resolució de 19 d'octubre de 2015, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es publica la 

relació de festes laborals per a l'any 2016 (que inclou com a dia festiu d'àmbit nacional el dia 12 

d'octubre) 

 

Codi Penal. Article 410.1 (delicte de desobediència a una resolució judicial, si s'hagués dictat una 

resolució judicial ordenant el tancament en tal data) 

Responsable: 

Alcaldes dels municipis esmentats 

Font: 

Crónica Global – Llegir notícia  

Tornar a l'índex 

 

http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/40-ayuntamientos-catalanes-pasan-fiesta-nacional-12-o_61946_102.html
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CAS 38: La "Coordinadora Obrera Sindical" incita des de la seva web a la 
desobediència a la llei, mostrant la imatge del rei Felip VI cremant 

Descripció dels fets: 

El 12 des apareix un post a la web de la 

"Coordinadora Obrera Sindical" pel 

qual s'incita a l'incompliment de la llei i 

mostra la imatge del rei d'Espanya 

cremant. La proclama és en protesta 

per la detenció per part dels Mossos 

d'Esquadra de dues persones per haver 

cremat imatges del Rei. En el text 

publicat es acusa l'Estat espanyol de 

repressor i patològicament 

antidemocràtic. 

Lloc i data: 

Internet, 12 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 543 (delicte d'ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) 

Responsable: 

Coordinadora Obrera Sindical 

Font: 

Web de la COS 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.sindicatcos.cat/index.php/item/2715-la-desobediencia-es-l-unic-camiapunt
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CAS 39: Expedienten un agent de la Guàrdia Urbana per una bandera 
espanyola 

Descripció dels fets: 

L'Ajuntament de Barcelona va obrir expedient a un caporal de la Guàrdia Urbana per portar una 

canellera amb els colors de la bandera d'Espanya mentre estava de servei i uniformat en un 

dispositiu de seguretat d'una manifestació. Segons el consistori, el caporal va desobeir dos ordres 

directes dels seus superiors aquest dia, una d'elles exigint-li que es tragués l'ensenya. 

Lloc i data: 

Barcelona, 17 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Considerem que portar un braçalet amb la bandera no incompleix el deure de portar l'uniforme 

reglamentari, ja que no estava col·locada sobre aquest. Igualment, entenem tampoc és contrari al 

deure d'actuar amb neutralitat i imparcialitat. Es podria discutir si hi va haver o no desobediència a 

una instrucció legítima, ja que és dubtós que l'ordre rebuda fora legítima. 

En conseqüència, entenem que l'obertura de l'expedient disciplinari és una resolució arbitrària i 

injusta, de manera que podria apreciar-se un delicte de prevaricació administrativa de l'article 404 

del Codi Penal, i un delicte de coaccions de l'article 172 del Codi Penal (pel que fa al fet d'obligar-lo 

a llevar-se la bandera del canell). 

Responsable: 

Ajuntament de Barcelona 

Font: 

El Mundo – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/10/17/5803ca7e468aeb2b188b456d.html
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CAS 40: L'alcaldessa de Berga es nega a declarar, per segona vegada, per no 
despenjar l'estelada 

Descripció dels fets: 

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós 

desobeeix per segona vegada a la justícia 

en no comparèixer al jutjat d'Instrucció 

número 1 de la ciutat per un presumpte 

delicte electoral. 

El jutge havia cridat a Venturós a 

declarar el 5 d'abril com investigada per 

no haver retirat l'estelada que oneja a 

l'Ajuntament, com li va requerir la Junta 

Electoral Central durant les eleccions 

catalanes i autonòmiques. 

Lloc i data: 

Berga (Barcelona), 17 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Article 8.2 (que estableix que la bandera de Catalunya ha d'estar 

present als edificis públics) 

Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres 

banderes i ensenyes. Articles 3º.1, 4t, 5è i 6º.2 (que regulen la presència de la bandera espanyola, 

de les de les comunitats autònomes i de les entitats locals en els edificis i establiments de les 

respectives administracions). 

Codi Penal. Article 410.1 (delicte de desobediència per negar-se obertament a donar el degut 

compliment a la resolució de la Junta Electoral, pel que fa a mantenir la bandera a l'Ajuntament, 

després d'haver estat requerida per a això) 

Codi Penal. Article 463.1 (delicte d'obstrucció a la Justícia per incompareixença per segona vegada 

sense justa causa, davant d'un jutjat o tribunal en procés criminal, havent estat citat en forma legal) 

Llei d'enjudiciament criminal. Article 486 (que estableix que la persona a qui se li imputi un acte 

punible ha de ser citada només per ser escoltada, llevat que la llei disposi el contrari) i article 487 

(que estableix que si l'esmentat, d'acord amb el que preveu en l'article anterior, no compareix ni 

justifica una causa legítima que li ho impedeixi, l'ordre de compareixença pot esdevenir una ordre 

de detenció) 
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Responsable: 

Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga 

Font: 

La Vanguardia – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.lavanguardia.com/local/bergueda/20161017/411066285033/alcaldesa-berga-niega-declarar-no-descolgar-estelada.html
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CAS 41: Edil de la CUP de Vic crida a desobeir al Constitucional 

Descripció dels fets: 

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno va citar com investigat al regidor de la CUP a Vic 

(Barcelona) Joan Coma per incitar a la sedició. El fiscal Vicente González Mota sol·licità la seva 

imputació per les seves crides a ignorar les resolucions del Constitucional quan es debatia en el ple 

la legalitat d'una moció de suport a la declaració independentista del Parlament. 

La Fiscalia va demanar la citació un cop rebuts els últims informes dels Mossos d'Esquadra i 

practicades totes les diligències d'investigació per les quals, segons l'escrit del fiscal, "es confirma la 

declaració pública incitant a impedir fora de les vies legals l'aplicació de les lleis i el compliment de 

les resolucions dictades "pel TC. 

Lloc i data: 

Barcelona, 17 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 548, en relació amb l'article 18.1 (delicte de provocació per a la sedició) 

Responsable: 

Joan Coma, regidor de la CUP a Vic 

Font: 

El Diario – Llegir notícia  

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.eldiario.es/politica/Juez-investigado-CUP-Vic-sedicion_0_570443725.html
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CAS 42: Un grup insulta, escup i assetja tres diputats de Ciutadans a les portes 
del Parlament 

Descripció dels fets: 

Els diputats autonòmics de Ciutadans Inés Arrimadas, Fernando de Páramo i Carlos Carrizosa van 

haver d'abandonar el Parlament protegits pels seus escortes, després de concloure el Ple de dijous 

21 d'octubre, sota els crits i insults dels assistents a una manifestació independentista. 

Sota el lema "Per la democràcia, defensem les nostres institucions", l'acte havia estat convocat a les 

7 de la tarda a les portes del Parlament per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i 

l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

Lloc i data: 

Barcelona, 21 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 172 (delicte de coaccions) i article 208 (delicte d'injúries) 

Responsable: 

Grup desconegut. 

Font: 

OkDiario – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

https://okdiario.com/espana/2016/10/21/turba-independentista-insulta-escupe-acosa-3-diputados-cs-puertas-del-parlament-470226
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CAS 43: Estelada al monument "A tota vela" a Cambrils (Tarragona) 

Descripció dels fets: 

Al llarg de 2016 una estelada ha onejat a la part superior del 

monument "A tota vela", que és a prop del port de Cambrils 

(Tarragona). 

Tot i diverses sol·licituds de ciutadans perquè la retirin, 

l'ajuntament fa "oïdes sordes". 

Un grup de ciutadans va realitzar una campanya 

anomenada "Penja el teu drap" on reivindicaven que 

tothom tenia el dret a penjar el drap que es volgués. Per 

això es van penjar diversos draps a més d'una pancarta. En 

aquesta ocasió, els draps sí es van retirar d'un dia per l'altre. 

Lloc i data: 

Cambrils (Tarragona), octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Article 8.2 (que estableix que la bandera de Catalunya ha d'estar 

present als edificis públics) 

 

Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres 

banderes i ensenyes. Articles 3º.1, 4t, 5è i 6º.2 (que regulen la presència de la bandera espanyola, 

de les de les comunitats autònomes i de les entitats locals en els edificis i establiments de les 

respectives administracions). 

Responsable: 

Alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza. 

Font: 

Nació Digital – Llegir notícia 
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http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/19288/escultura/tota/vela/cambrils/es/converteix/aparador/draps
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CAS 44: Bombardegen amb pintura la seu del PP de Sant Cugat 

Descripció dels fets: 

El PPC va denunciar que la seu del partit a Sant Cugat va patir atacs vandàlics el 30 d'octubre, quan 

uns desconeguts van tirar ous i pintura de diversos colors contra la façana del local que la formació 

té al municipi del Vallès. 

Els atacants van ser captats per les càmeres de seguretat, però anaven encaputxats i no van poder 

ser identificats. 

Lloc i data: 

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 30 octubre 2016 

Llei que incompleix: 

Article 263.1 del Codi Penal (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d'ús o servei 

públic, així com de béns mobles o immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

Desconeguts 

Font: 

E-Noticies – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://politica.e-noticies.es/bombardean-con-huevos-y-pintura-el-local-del-ppc-en-sant-cugat-106098.html
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CAS 45: nou atac contra la seu de Ciutadans a l'Hospitalet 

Descripció dels fets: 

La seu de Ciutadans a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) va ser atacada a la matinada del 3 de 

novembre amb excrements. 

Es tracta del sisè atac des que la formació va obrir la seva seu a 2015. 

Lloc i data: 

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 3 novembre 2016 

Llei que incompleix: 

Article 263.1 del Codi Penal (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d'ús o servei 

públic, així com de béns mobles o immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

Desconeguts 

Font: 

OK Diario – Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

https://okdiario.com/espana/cataluna/2016/11/03/atacan-sede-ce-ciudadanos-lhospitalet-sexta-vez-501533
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CAS 46: Les joventuts de la CUP 'disparen' al front al Rei i Rajoy 

 Descripció dels fets: 

El Passeig Torreblanca de Sant 

Cugat del Vallès (Barcelona) va 

despertar amb els retrats de 

Franco, Felipe VI i Rajoy amb un 

tret pintat al cap. 

La pintada va signada per 

l'organització juvenil Arran, 

integrada a la CUP-Crida 

Constituent, i estesa per 

Catalunya, València i Balears. 

El PPC va posar els fets en mans 

dels tribunals. 

Lloc i data: 

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 9 novembre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 543 (delicte d'ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) i article 

491.1 (delicte d'injúries al Rei) 

Codi Penal. Article 263.1 (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d'ús o servei 

públic, així com de béns mobles o immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

La pintada estava signada per Arran 

Font: 

La Gaceta – Llegir notícia 
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http://gaceta.es/noticias/juventudes-cup-pintan-rey-rajoy-tiro-frente-11112016-1338
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CAS 47: Agressió al portaveu de Ciutadans a l'Hospitalet de Llobregat 

Descripció dels fets: 

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Miguel García, es trobava 

repartint fullets en una carpa informativa al mercat 'Los Pajaritos' del barri de la Florida. Un jove li 

va pegar a la cara i al costat, va escopir sobre els fullets, va insultar i amenaçar a les persones que 

es trobaven a la carpa: "Us matarem". 

Lloc i data: 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 13 novembre 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 20.1.a) (dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i 

opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció) 

Codi Penal. Article 147 (delicte de lesions), article 169 (delicte d'amenaces) i article 208 (delicte 

d'injúries) 

Responsable: 

Un individu de 25 anys i veí de l'Hospitalet de Llobregat va ser detingut com el seu suposat 

agressor. 

Font: 

El Mundo - Llegir notícia 

  

Tornar a l'índex 

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/11/13/58288ecb268e3ee1398b4604.html
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CAS 48: Estelada a l'Ajuntament de Sant Cugat (Barcelona) 

Descripció dels fets: 

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona va acordar l'execució provisional de la 

sentència del passat juliol a la qual s'estimava el recurs interposat per Societat Civil Catalana per a 

treure l'estelada que oneja a la plaça Lluís Millet de Sant Cugat del Vallès. 

La jutgessa va donar un termini de 10 dies al consistori per a  complir amb la sentència, tal com 

havia demanat l'entitat, malgrat que està recorreguda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC). 

Lloc i data: 

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 15 novembre 2016 

Llei que incompleix: 

Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres 

banderes i ensenyes. Articles 3º.1, 4t, 5è i 6º.2 (que regulen la presència de la bandera espanyola, 

la de les de les comunitats Autònomes i de les entitats locals en els edificis i establiments de les 

respectives administracions). 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Article 103.2 

(que estableix que les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i termes que en 

aquestes es consignin) i Article 84.1 (que disposa que la interposició d'un recurs d'apel·lació no 

impedeix l'execució provisional de la sentència recorreguda) 

Codi Penal. Article 410 (delicte de desobediència a resolució judicial, en cas que incompleixi 

l'execució provisional de la sentència) 

Responsable: 

L’Alcaldessa de Sant Cugat  

Font: 

El Mundo - Llegir notícia 
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http://www.elmundo.es/cataluna/2016/11/15/582b413e22601d2b3c8b45ae.html
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CAS 49: Nou atac a la seu de Ciutadans a l'Hospitalet de Llobregat 

Descripció dels fets: 

L'entrada de la seu del partit va 

despertar el 24 de novembre plena 

d'excrements i amb una pintada al 

paviment: "Neofacistas" (sense la 

lletra s). 

Es tracta del cinquè atac de l'any 

contra la seu del partit a la localitat. 

 

Lloc i data: 

L’Hospitalet de Llobregat de Llobregat, 24 novembre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 263.1 (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d'ús o servei 

públic, així com de béns mobles o immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

Desconeguts 

Font: 

Libertad Digital - Llegir notícia 
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http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-24/cuarto-ataque-a-la-sede-de-cs-de-lhospitalet-este-mes-1276587370/
http://s.libertaddigital.com/2016/11/24/ciuadanos-hospitalet.jpg
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CAS 50: Un grup entra en un Mercadona i etiqueta productes en català. 

Descripció dels fets: 

Quinze membres de la Plataforma per la Llengua, van entrar l'1 de desembre en un Mercadona de 

Sant Cugat del Vallès i es van posar a etiquetar els seus productes en català afirmant que 

l'etiquetatge en espanyol és "il·legal". 

Lloc i Data: 

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 1 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 172.3 (delicte de coaccions) 

Responsable: 

Plataforma per la Llengua 

Font: 

OK Diari - Llegir notícia 
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https://okdiario.com/investigacion/2016/12/03/radicales-financiados-puigdemont-asaltan-mercadona-etiquetar-productos-catalan-575686
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CAS 51: Diputats de la CUP trenquen davant les càmeres fotos del Rei 

Descripció dels fets: 

Diversos diputats de la CUP al Parlament català trenquen fotografies del rei Felip VIè en una roda 

de premsa exigint "més valentia" a la resta de forces separatistes. D'aquesta manera, volien 

protestar contra la detenció de cinc joves independentistes que la setmana passada no es varen 

presentar davant del jutge de l'Audiència Nacional. 

Lloc i data: 

Barcelona, 12 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 543 (delicte d'ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) i article 

491.1 (delicte d'injúries al Rei) 

Responsable: 

Mireia Vehí 

Gabriela Serra 

Joan Garriga 

Benet Salellas 

Eulàlia Reguant 

Font: 

Libertad Digital - Llegir notícia 
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http://www.libertaddigital.com/espana/2016-12-12/diputados-de-la-cup-rompen-ante-las-camaras-fotos-del-rey-1276588548/?utm_source=ESP_D&utm_medium=bajonoticia&utm_campaign=recomendados
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CAS 52: Atac a joves de Societat Civil Catalana a la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Descripció dels fets: 

Al voltant de 50 persones van 

assetjar a un grup de joves de 

Societat Civil Catalana que 

havien muntat una carpa per a 

anunciar el seu cinefòrum. 

L'incident va obligar els 

Mossos d'Esquadra a 

intervenir. 

Sindicat d'Estudiants dels 

Països Catalans (SEPC) va 

assumir la seva responsabilitat 

en les xarxes socials. 

Lloc i data: 

Barcelona, 12 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 20.1.a) (dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i 

opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció) 

Codi Penal. Article 169 (delicte d'amenaces), article 172 (delicte de coaccions) i article 510.2 (lesió 

de la dignitat de les persones mitjançant accions que comportin humiliació, menyspreu o descrèdit 

per motius referents a la ideologia) 

Responsable: 

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). 

Font: 

ABC - Llegir notícia 
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http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-nuevo-episodio-tension-entre-jovenes-y-estudiantes-antifascistas-201612121834_noticia.html
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CAS 53: La CUP assetja i amenaça la Guàrdia Civil a Manresa 

Descripció dels fets: 

Un grup de radicals es va apostar davant de les instal·lacions de la Guàrdia Civil a Manresa, van 

cremar fotos del Rei, van cridar consignes com "sense pistoles no sou res" i "fora, fora, fora les 

forces espanyoles". Varen llançar pintura sobre la façana. 

Els fets es produïen com a reacció enfront de la detenció de cinc persones per la crema de 

fotografies del rei el 12 d'octubre. 

A escassos metres, un reforç dels Mossos d'Esquadra vigilava sense practicar detencions. La 

polèmica per la participació del cos i de la conselleria d'Interior a la detenció dels cuperos planejava 

sobre la manifestació, en què van participar al voltant de setanta individus, majoritàriament 

encaputxats i amb l'estètica indumentària del terrorisme de carrer. 

Lloc i data: 

Manresa (Barcelona), 14 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Article 263.1 del Codi Penal (delicte de danys), article 504.2 (que castiga els qui injuriessin o 

amenacin greument els exèrcits, classes o cossos i forces de seguretat) i article 510.1 a) (que castiga 

els que públicament fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, hostilitat, 

discriminació o violència contra un grup, una part del mateix o contra una persona determinada per 

raó de la seva pertinença a aquell, per la pertinença dels seus membres a una nació o el seu origen 

nacional) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.4 (que 

considera com a infracció lleu les faltes de respecte i consideració el destinatari de les quals sigui un 

membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions de protecció de la 

seguretat, quan aquestes conductes no siguin constitutives d'infracció penal, sempre que l'acció fos 

dirigida també als guàrdies civils que realitzaven funcions de control i vigilància a la caserna) 

Responsable: 

CUP 

Font: 

Libertad Digital - Llegir notícia 
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http://www.libertaddigital.com/espana/2016-12-14/la-cup-se-lanza-al-terrorismo-callejero-1276588685/
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CAS 54: Nens de Primària representen una versió manipulada de la Batalla de 
Cambrils 

Descripció dels fets: 

Els fets es van produir el 2015, tot i que van transcendir el 2016. Al vídeo es pot veure a un grup de 

nens de primer de Primària del centre Guillem Fortuny de Cambrils representant una versió 

manipulada de la Batalla de Cambrils, un episodi de la Guerra dels Segadors de 1640. 

Un nen amb una corona de tela representa al rei Felip IV. "Els catalans s'estan rebel·lant contra 

Espanya! Com rei he d'acabar amb aquesta rebel·lió. Tots els que la defensen (Cambrils), moriran", 

sentencia mentre les seves tropes criden "Bé!". A l'altre costat de la classe es troben els resistents. 

Lloc i data: 

Cambrils (Tarragona), febrer de 2015. El vídeo va transcendir al desembre de 2016. 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 27.3 (dret dels pares a educar els seus fills) 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Article 1 apartat q) (dret dels pares, mares i tutors 

legals a elegir el tipus d'educació per als seus fills, en el marc dels principis constitucionals); article 2 

apartat e) (formació per a la solidaritat entre els pobles) i article 18.1 (principi de neutralitat 

ideològica) 

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Article 21.2 (Dret de les mares i els pares, d'acord amb els 

principis establerts per l'article 37.4, perquè els seus fills i filles rebin la formació religiosa i moral 

que estigui d'acord amb les seves conviccions a les escoles de titularitat pública) 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya. Article 1apartado p) (respecte del dret de 

mares i pares a que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves 

conviccions) i apartat q) (exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament) 

Codi Penal. Article 510 (delicte d'incitació a l'odi). 

Responsable: 

Professor que organitza la representació i director del centre. 

Font: 

Libertad Digital - Llegir notícia 
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CAS 55: L'associació Arran difon un vídeo en el qual diferents joves cremen la 
imatge del Rei d'Espanya 

Descripció dels fets: 

L'associació Arran publica un vídeo al seu perfil de Twitter amb l'objectiu de mostrar la seva 

solidaritat amb 5 persones acusades de cremar fotos del Rei d'Espanya el passat 11 de setembre. El 

vídeo encapçalat amb el tweet "El jovent dels Països Catalans no tenim #NiReiNiPor # Desobeïm # 

JoTambéElCremo" mostra a 65 persones que de forma individual cremen una imatge de SM El Rei 

Felip VI. 

Lloc i data: 

Catalunya, 14 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 543 (delicte d'ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) i article 

491.1 (delicte d'injúries al Rei) 

Responsable: 

Arran 

Font: 

Twitter - Veure vídeo 
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https://twitter.com/Arran_jovent/status/809063498021998592


Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

 Informe 2016. Violència i incompliment de la Llei en el procès separatista 69 

CAS 56: L'associació Arran incita a través d'un cartell a la crema del Tribunal 
Constitucional 

Descripció dels fets: 

A la seva pàgina de Facebook l'associació 

Arran va publicar un cartell en el qual incita a 

la crema del Tribunal Constitucional, en el 

marc de la lluita contra l'Estat i per la 

Independència. 

Lloc i data: 

Internet, 16 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 504.1 (que castiga entre 
altres conductes als que amenacin greument 
al Tribunal Constitucional) 

Responsable: 

Arran 

Font: 

Facebook Arran 
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CAS 57: El Col·legi d'Advocats de Barcelona s'adhereix al Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir sense consentiment dels col·legiats (resolt) 

Descripció dels fets: 

A l'octubre de 2013 el Col·legi d'Advocats de Barcelona es va adherir al Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir. Tres advocats van recórrer a un jutjat contenciós que va desestimar la petició. 

Posteriorment, van acudir al TSJC, que va estimar el recurs. 

El TSJC conclou que aquest Pacte té "un marcat caràcter polític" i que "es trenca amb la neutralitat 

ideològica o política que s'espera del Col·legi Professional". 

"Atès que la col·legiació és obligatòria per a qui exerceix l'advocacia, no deixa altra opció als 

col·legiats que alinear-se amb l'opció ideològica o política que el Col·legi Professional ha assumit", 

sosté el TSJC. 

Lloc i data: 

Barcelona, octubre 2013 a desembre de 2016 

Llei que incompleix: 

Constitució Espanyola. Article 16.1 (llibertat ideològica), Article 20 (llibertat d'expressió) i Article 22 

(dret d'associació). 

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Article 2.5 (L'organització 

interna i el funcionament de les associacions han de ser democràtics, amb ple respecte al 

pluralisme. Seran nuls de ple dret els pactes, disposicions estatutàries i acords que desconeguin 

qualsevol dels aspectes del dret fonamental d'associació) 

Responsable: 

Oriol Rusca, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona 

Font: 

ABC - Llegir notícia 
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CAS 58: nou atac a la seu de Ciutadans a l'Hospitalet de Llobregat 

Descripció dels fets: 

Ciutadans a l'Hospitalet de Llobregat va patir la matinada 

del 20 de desembre un nou llançament d'excrements 

contra les portes de la seva seu. 

Lloc i data: 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 20 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Article 263.1 del Codi Penal (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Article 37.13 (que 

considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d'ús o servei 

públic, així com de béns mobles o immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció 

penal) 

Responsable: 

Desconeguts 

Font: 

ABC - Llegir notícia 
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http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-sede-ciudadanos-lhospitalet-sufre-quinto-ataque-meses-201612201850_noticia.html
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CAS 59: Joan Coma, regidor de Vic, es nega a comparèixer davant l'Audiència 
Nacional 

Descripció dels fets: 

Al mes d'octubre, l'Audiència Nacional va cridar a declarar al regidor de Vic Joan Coma com 

investigat per incitar a la sedició a través d'una crida al ple municipal a desobeir les resolucions del 

Tribunal Constitucional. 

Dos mossos d'esquadra vestits de paisà van detenir el 27 de desembre a Vic (Barcelona) al regidor 

de la CUP en aquest municipi per traslladar-lo a l'Audiència Nacional. Després de declarar durant 

una hora, el jutge Ismael Moreno va deixar a Coma en llibertat amb càrrecs i li va retirar el 

passaport. 

Lloc i data: 

Vic (Barcelona), 27 desembre 2016 

Llei que incompleix: 

Codi Penal. Article 463.1 (delicte d'obstrucció a la Justícia per incompareixença per segona vegada 

sense justa causa, davant d'un jutjat o tribunal en procés criminal, havent estat citat en forma legal) 

Llei d'enjudiciament criminal. Article 486 (que estableix que la persona a qui se li imputi un acte 

punible ha de ser citada només per ser escoltada, llevat que la llei disposi el contrari) i article 487 

(que estableix que si la persona citada d'acord amb el que preveu l'article anterior, no compareix ni 

justifica una causa legítima que li ho impedeixi, l'ordre de compareixença pot esdevenir una ordre 

de detenció) 

Responsable: 

Joan Coma 

Font: 

La Razón - Llegir notícia 
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Conclusions  

Les dades 

Com vàren esmentar a la introducció, aquest informe recull exclusivament els casos que han tingut 

repercusió als mitjans de comunicació, per la qual cosa és ben cert que hi són tots els que hi ha i 

probablement no n’hi ha tots els que són. Així mateix, s’han refusat aquells casos en què, malgrat 

que puguin suggerir-ne pressions, amenaces o incompliments, no s’ha vist afectada de manera 

explícita cap Llei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant això, l’acumulació de tots els casos que s’han anat produïnt al llarg de tot l’any 2016 

implica una interessant sèrie de dades que convé consolidar i analitzar amb el mateix rigor i serenor 

que ha caracteritzat la cerca i la recollida. La primera xifra és precisament la del número de casos 

recollits al llarg d'un any (59), que ofereix una mitjana de 4,9 casos al mes i un total de 178 

vulneracions de la llei. Si bé és cert que els casos es reparteixen de manera desigual: descans estival 

a l'agost i major concentració a l'octubre, tot coincidint amb la Festa Nacional i al desembre, per tal 

de rebre l'arribada del nou Govern del PP. 
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Per províncies, la de Barcelona és amb tota claredat l'escenari favorit per a la vulneració de Lleis. 

Influeix en això el fet que dins d'aquesta província es troba la capital autonómica, la ciutat més 

important de Catalunya en molts sentits. No obstant això, també contribueix la repetició de casos 

en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, on l'independentisme no té la majoria i on s'han produït 

continus atacs contra la seu de Ciutadans i contra alguns dels seus dirigents. 

 

En segon lloc, cal destacar que dins del total d’aquests 59 casos es veuen afectades 21 normes de 

l'ordenament jurídic espanyol. El Codi Penal és la norma que es va violar en més ocasions (76). És 

també la norma en la qual es veu afectat un major número de articles (28). El segueix la Constitució 

Espanyola, vulnerada en un total de 21 ocasions i amb 11 articles afectats. El tercer lloc ho ocupa la 

Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, mentre que apareix en un cinquè lloc el mateix Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, que no es va respectar en 10 ocasions. 

A més, altres 9 Lleis orgànicas, les destinades a protegir els drets fonamentals dels Ciutadans, 

sumen 25 articles violats. 

De manera particular, dins del Codi Penal, l’article 263 és el que apareix esmentat un major número 

de vegades (16) al llarg de l'informe. És l’article que fa referència als danys a la propietat, per la 

La província de Barcelona és l'escenari favorit per a la 

vulneració de la llei.  
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qual cosa, a la llum dels casos en els quals es produeix, no hem de considerar-ho una mera 

anècdota. 

 

 

Continuant amb el Codi Penal, el nostre anàlisi dels diferents casos inclou la prevaricació un notable 

número de vegades (7), el mateix número de vulneracions que va sofrir l’article referit a l’ultratge a 

Espanya, als seus símbols i a les seves Lleis. Pel número de vulneracions és pot també destacar els 

delictes d’injúries (5), amenaces (4), incompliment de resolucions judicials (4) i delictes contra la 

llibertat de reunió (3). 
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Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción…
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Ley 39/1981 por la que se regula el uso de la bandera…

LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana

Constitución Española

Código Penal

Rànking de normes per vulneracions

El Codi Penal i la Constitució Espanyola són les Lleis que 

pateixen major número de vulneracions. L'Estatut de 

Catalunya ocupa el quart lloc en el rànking. 
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La segona norma a la llista negra de les més violades és la Constitució Espanyola, primera en la 

jerarquia de les normes espanyoles. A llarg de 2016, l’article 20, que protegeix la llibertat 

d'expressió i tots els assumptes relacionats amb ella, és el que va patir més embats (5). 

Significat polític 

Una mitjana de 4,9 casos al mes ens 

indica que la primera conclusió és que 

a Catalunya, en nom del nacionalisme, 

les normes que garanteixen la 

convivència, els drets i les llibertats 

s’incompleixen totes les setmanes. 

Quant a la periodicitat dels casos, el 

descans a l'agost i la intensificació a 

l'octubre, coincidint amb la Festa 

Nacional, demostren als qui vulguin 

creure que la situació és fruit de 

l'espontaneïtat que es tracta d'accions 

perfectament planificades. No 

solament en continguts i objectius, sinó 

també pel que fa al moment en què 

han de ser executades. 

Des del punt de vista merament jurídic, seran els tribunals els que jutgin els atacs a les seus de 

Ciutadans i PP o als béns de Ciutadans que s'han destacat per la defensa de l’espanyolitat de 

Catalunya, com Albert Boadella. No obstant això, des del punt de vista de l’anàlisi polític, 14 

violacions de l’article 263 del Codi Penal revelen una tàctica organitzada per infondre por i 

aplanar així el camí cap a la secessió. 

Seguint amb el Codi Penal, al llarg d'aquest informe es troben 7 referències a l’article 404, que 

defineix i estableix les penes pels delictes de prevaricació. En efecte, la contribució d'alguns càrrecs 

públics al procés consisteix en la presa de decisions injustes conscientment per a facilitar que les 

tesis separatistes es converteixin en una realitat de facto. 

De nou són 7 els casos en els quals és van cometre ultratges a Espanya i als seus símbols. Cremar 

banderes d’Espanya o injuriar al Rei s'ha convertit en un joc d’infants, com és pot veure en el CAS 

55. 

La impunitat ha envalentit als grups radicals i els ha animat a divertir-se ofenent el sentiment 

nacional de la resta dels espanyols. La destrucció d’Espanya sembla motivar més a aquests grups 

que la construcció d'un nou Estat. 

La resta de vulneracions del Codi Penal serveix per a seguir apuntalant el “procés”: injúries, 

amenaces, límits a la llibertat d'expressió, especialment si és en espanyol, i agressions físiques 

 

14 violacions de l’article 263 del 

Codi Penal revelen una tàctica 

organitzada per a infondre por i 

aplanar així el camí cap a la 

secessió  
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pretenen infondre la por i no solament fer callar qualsevol aguait de crítica, sinó impedir els 

Ciutadans que discrepen viure del mode que ells triïn. 

Quant a la Constitució Espanyola, és necessari cridar l'atenció sobre el fet que la norma de major 

rang dins l'ordenament jurídic espanyol sigui el segon blanc preferit dels atacs del nacionalisme. No 

és aquest el lloc per a qüestionar-se la necessitat de revisar-la, però tampoc els fets als quals ens 

referim deurien donar motiu a aquest debat, ja que aquests fets afecten en primer lloc a la llibertat 

d'expressió. Si la revolució dels somriures fos real, aixafar el dret de la resta a expressar idees 

contràries al “procés” no deuria ser necessari. No obstant això, els casos exposats evidencien que la 

imposició del silenci no és fruit de la bogeria transitòria d'un individu, sinó que es configura com 

altre dels eixos bàsics del moviment separatista. 

En la mateixa línia es troben els altres delictes esmentats quan vàren parlar del Codi Penal: les 

injúries, les amenaces, impedir la llibertat de reunió… totes aquelles accions que serveixin per 

atemorir als qui no desitgin sotmetre's als dictats de la secessió. 

Per altra banda, la prevaricació (article 404 del Codi Penal), un delicte que per definició solament 

poden cometre funcionaris i autoritats, s'ha convertit també en una de les eines més utilitzades 

pels separatistes. Al costat de l’incompliment de les resolucions judicials (article 410 del Codi Penal) 

i la legislació sobre competències que no són pròpies de l’autonomia, sinó de l’Estat, aquest trio 

d’articles conforma la tàctica de la desobediència. 

Quant a la resta de les normes, no ha d'estranyar que l'Estatut de Catalunya sigui una de les quals 

més s’incompleixen, ja que, com en tot estatut autonomic, es reconeixen en ell el dret a aprendre i 

a usar l’espanyol o l'ús de la bandera espanyola. En qualsevol CAS, els atacs a la resta de Lleis 

abunden en els aspectes ja assenyalats. 

Per això, l'acumulació de delictes i casos recopilada en aquest informe permet veure de manera 

clara l'estratègia del nacionalisme per a aconseguir el seu objectiu, que no és acudir a les urnes, 

sinó utilitzar aquestes per tal de legitimar la separació. Així, ens trobem amb un pilar que podem 

denominar institucional, que és el de la desobediència a les Lleis i a les decisions judicials, quan no 

directament la prevaricació en forma d’incompliment o de permisivitat davant aquest. 

S'aprecia també un pilar que afecta a l'aspecte psicològic: les amenaces, els insults o els atacs 

contra la llibertat d'expressió dels qui no professen l'independentisme. La por és lliure i és molt 

legítim que molts dels qui han sofert aquestes pressions hagin preferit tirar la tovallola, més encara 

quan molts a Catalunya se senten abandonats per la resta de espanyols. Al llarg de la història, els 

qui han volgut utilitzar la democràcia per maquillar les seves imposicions sabien que era necessària 

un sedàs abans d'anar a les urnes. 

El tercer pilar, molt unit a l'anterior i de vegades difícil de diferenciar-ho, afecta a la seguretat 

personal: es tracta obertament d'agressions, danys contra la propietat o d'impedir violentament la 

llibertat de reunió. Serveixin d'exemple els atacs contra les seus de Ciutadans i PP i els boicots 

contra els seus actes públics. A més, portar una bandera d’Espanya o demanar que la Selecció 

Espanyola jugui a Barcelona, ha donat lloc a atacs d'una violència extrema contra els qui només 

intentaven fer-ne ús dels seus drets. 
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En darrer lloc, cal referir-se a un pilar simbòlic. Imposar l’estelada és tan important com cremar la 

rojigualda que, com deiem més a dalt, s'ha convertit en esport. Com si es tractés d'un xèrif del 

llunyà oest, alguns alcaldes han decidit imposar la seva Llei al seu territori i han fet que la bandera 

d’Espanya desaparegui de les façanes dels Ajuntaments. Gràcies als jutges i tribunals, s'ha tractat 

de posar límit a aquest costum, però no hem d'oblidar que part d'aquesta estratègia consisteix a 

desbordar la justícia per a seguir imposant el full de ruta nacionalista. 

 

 

El nacionalisme catalàn es presenta com Jano, una cara ens mostra el discurs oficial, el que 

formalment consisteix a exigir un referèndum, reclamar simplement el dret a votar sobre la 

separació. És el discurs institucional que el Govern català difon en tots els mitjans i que ha portat a 

la Unió Europea. Des del punt de vista formal, unes vegades és victimista i unes altres és retador i 

s'ofereix com una mena d'aposta que ignora tots els arguments per a deixar que el poble triï 

sobiranament, com si el simple fet de passar per les urnes convertís en bones totes les decisions. 

Seguretat individual 
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 Danys contra la propietat 

 Impedir el dret de reunió 

Institucional 

 Desobediència 

 Prevaricació 

 Permisivitat 
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Psicológic 
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Els pilars de l’estrategia nacionalista 
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L'altra cara, la cara extraoficial i subterrània és la de la imposició de la por. Atemorint als qui 

s'oposen al procés, els nacionalistes catalans pretenen fer callar les veus crítiques, desanimar als 

qui s'oposin als seus dictats. Si en una cara el subjecte són principalment les institucions, en 

aquesta ho són els militants, ja que es tracta d'una pressió social, si bé compten amb el vistiplau de 

la part institucional. Un clar exemple és el CAS nº (indicar cual), en el qual els pares han de canviar 

als seus fills de col·legi i mudar la seva residència. 

En definitiva, el resultat de la combinació d'ambdues cares és la cerca d'un “referèndum” en el qual 

no puguin votar els qui han hagut de marxar per la pressió i en el qual els opositors acudeixin a 

votar, si és que finalment ho fan, amb por. 

 

Al llarg d'aquest informe, s'ha tractat de demostrar que la violència i la vulneració de les Lleis a 

Catalunya no són una qüestió anecdòtica. És més, formen part inseparable del procés. Com a la 

vella teoria de l’arbre i les nous, els estrategues del separatisme saben que imposar la seva voluntat 

resulta més difícil i més incómode quan els Ciutadans es veuen emparats pels drets. Des del 

secessionisme, estàn convençuts que rebentar la Constitució i la resta de les normes accelerarà el 

procés de ruptura. 

No manquen casos pels qui vulguin adonar-se que la situació a Catalunya està clarament 

desequilibrada a favor dels qui volen aquesta ruptura. Recuperar l'equilibri és una qüestió de 

voluntat política, atès que les eines jurídiques també han restat desplegades al llarg d'aquesta 

exposició. Per això, animem els polítics i institucions no només a defensar la veritable democràcia a 

Catalunya, sinó a recolzar als qui en aquesta comunitat Autònoma lluiten cada dia contra el 

separatisme. 
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