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Tornar a  

l'índex 

Introducció 
 

Quan encara no fa un any de la 

publicació del primer informe sobre 

“Violència i incompliment de la llei 

en el procés separatista”, donem a 

conèixer un avançament dels casos 

corresponents al segon informe, que 

es publicarà de forma definitiva a 

començaments de 2018. La 

Declaració Unilateral 

d'Independència i l'aplicació de 

l'article 155 de la Constitució 

Espanyola ens semblaven motius 

més que suficients per analitzar el 

context en el qual s'han 

desenvolupat aquests 

esdeveniments. 

En el primer informe es demostrava 

ja l'existència clara d'un vincle entre 

el procés separatista i la vulneració 

de les lleis. És a dir, la violació de les 

lleis i l'ús de la violència es mostraven 

com a eines essencials per a 

l'assoliment dels objectius del 

secessionisme. Desgraciadament, 

en aquest informe no podem sinó 

certificar que aquesta pràctica s'ha 

estès i intensificat. 

 

Les grans mentides del separatisme 

Més enllà de les dades que es 

recullen al capítol de conclusions, 

val la pena explicar, en primer lloc, 

que el moviment nacionalista català 

es construeix sobre una enorme 

mentida. La història de Catalunya 

forma part de la història d'Espanya i 

l'existència d'una no s'entendria 

sense l'altra, com passa també amb 

els diferents territoris que conformen 

l'antiga nació espanyola. 

Un cop d'ull honest a la realitat dels 

esdeveniments històrics permet 

descobrir que aquesta fusió no és el 

resultat de cap conquesta, invasió o 

guerra, com pretenen els 

separatistes, sinó de les aliances que 

es van anar forjant en funció dels 

diferents interessos històrics. Tampoc 

és certa l'existència de greuges, ni 

d'atacs contra la cultura o les 

tradicions, ni contra la llengua 

catalana, ja que si alguna cosa 

caracteritza Espanya és la diversitat. 

Els qui viatgen per ella poden gaudir 

dels diferents paisatges que la 

composen i del patrimoni cultural 
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divers que la integra: des de la 

Catedral de Santiago de 

Compostel·la a l'Alhambra de 

Granada, des de la Sagrada Família 

a l'Amfiteatre de Mèrida, passant 

pels Camps de Castella o els Molins 

de DonQuijote... la varietat i la 

diversitat són el gran tresor 

d'Espanya. 

 Una altra de les grans fal·làcies és la 

idea d'una Catalunya enfrontada a 

Espanya. No obstant aquesta 

imatge que s’ha volgut transmetre, 

són molts els catalans que se senten 

espanyols, que no volen haver 

d'escollir i que no desitgen travessar 

fronteres per tornar a casa seva. A 

més a més, s’ha de tenir en compte 

que els moviments de població han 

estat constants en el transcurs dels 

segles, donant lloc a vincles 

sentimentals i familiars entre els 

nascuts dins i fora de Catalunya. Les 

famílies “pures” no existeixen, i així ho 

acrediten fins i tot les biografies 

d'alguns dels partidaris més acèrrims 

de la secessió. Per això, aixecarara 

murs i declarar estrangers dins la 

seva pròpia pàtria a aquells que no 

combreguin amb la fe 

indeoendentista suposaria una 

tragèdia per a milions de famílies i 

crearia a l'interior de Catalunya un 

problema difícil de superar. 

A costat deles mentides sobre el 

passat i sobre el present, el 

nacionalisme ha recorregut també a 

l'engany per prometre un futur millor 

i més pròsper a una Catalunya 

independent. El lema “Espanya ens 

roba” - repetit com un mantra – 

augurava la fi de la corrupció i 

l'arribada de la riquesa, quan, en 

realitat,entre d’altres coses, 

ocultava els negocis de la família de 

l'expresident de la Generalitat, Jordi 

Pujol, alguns dels membres de la 

qual estan sent investigats per 

diferents delictes: suborn, tràfic 

d'influències, delicte fiscal, 

blanqueig de capitals, prevaricació, 

malversació o falsedat. Ha estat el 

‘procés’ un esquergegant per a 

ocultar la corrupció del 

nacionalisme? 

El nacionalisme també va prometre 

que Catalunya podria continuar a 

Europa tot i  separar-se d'Espanya; 

que les empreses no només no se 

n'anirien, sinó que voldrien fixar les 

seves seus en el nou Estat; que el PIB 

milloraria i que,  fins i tot, l'esperança 

Separatistes i constitucionalistes s'expressen en les seves respectives manifestacions dues actituds molt diferents cap a Europa 



Associació  Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

9 

Tornar a  

l'índex 

de vida i la supervivència al càncer 

augmentarien. En definitiva, van 

generar grans expectatives i 

sembrar falses esperances, van 

enganyar sense cap vergonya per 

tal de seguir endavant amb el 

procés. Avui sabem, que la simple 

declaració d'independència, 

malgrat haver estat anul·lada, va 

produir justament els efectes 

contraris. 

Van provar també d'enganyar els 

mitjans de comunicació de mig món 

difonent notícies 

i testimonis falsos: 

fotografies que 

corresponien a 

esdeveniments 

ocorreguts anys 

enrere (i, fins i tot, 

a fora 

d'Espanya); 

imatges 

manipulades; 

persones que 

asseguraven 

que la policia els 

havia trencat els 

dits de la mà 

dreta i 

apareixien amb 

benes a l'esquerra;comèdies davant 

les càmeres dignes dels jugadors 

més farsaires, d’aquellsque es tiren a 

la piscina fingint les faltes... Per 

fortuna, els mitjans de comunicació 

més seriosos s’adonaren que es 

tractava d'una fàbrica de mentides 

que, a més a més, comptava a les 

xarxes socials amb algun 

recolzament provinent de fora  les 

fronteres europees. 

Com es pot comprovar amb 

aquesta petita mostra, la mentida es 

trobaencastadaa l'essència del 

separatisme, entossudit a erigir-se 

com el representant únic del poble i 

a fer fora aquells no vulguin formar 

part de la seva estratègia populista. 

Desgraciadament, els europeus 

tenim massa experiència en aquest 

tipus de moviments i sabem fins on 

són capaços d'arribar. 

Victimisme i violència 

Junt amb la mentida, l'ús estès i 

cada vegada més intens de la 

violència és una 

altra de les eines 

del separatisme. 

Durant els últims 

anys, els catalans 

no partidaris de la 

secessió han patit 

la pressió deveïns, 

de companys de 

feina o de 

classe... I no es pot 

parlar de 

conflicte perquè 

les pressions s'han 

desenvolupat en 

una única 

direcció. 

Varen començar 

amb el boicot al comerciant que no 

es declarava separatista o amb 

l’assetjament els pares que volien 

ampliar les hores d’estudi en castellà 

dels seus fills. Aviat arribaren les 

pintades per assenyalar els no 

nacionalistes, els danys a la 

propietat, les amenaces, els 

escarnis, els insults i les pallisses... fins 

aconseguir que la majoria callés per 

por. Obtingueren una majoria 

silenciada, que ja ha sortit al carrer 

cansada de suportar anys de 

Obsessionats a passar 

a la història, els 

dirigents nacionalistes 

han abusat de la 

confiança dels 

ciutadans en les 

institucions per 

pervertir-les i utilitzar-les 

en el seu propi 

benefici 
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violencia creixent i decidida a dir 

que “ja n'hi ha prou de pors!”. Una 

menció especial es mereixen aquells 

que viuen en els nuclis més petits de 

població, la resistència dels quals és 

heroica. 

Però conscients de la importància 

de l'opinió pública i de la necessitat 

d'aconseguir recolzament fora 

d'Espanya, el separatisme ha 

desplegat una altra estratègia, que 

ha funcionat en forma de binomi, al 

costat de la violència: el victimisme. 

Així, han aconseguit compatibilitzar 

els atacs als quals es fa referència en 

aquest informe —moltes vegades 

reduïts a simples notícies breus en els 

mitjans escrits— amb grans 

manifestacions plenes de lemes 

pacífics: cops de peu quan no hi 

havia càmeres, roses quan els 

fotògrafs eren a prop. Aquesta és 

l'autèntica realitat de la “revolució 

dels somriures”, que ha tingut molt 

del primer i gairebé res del segon. 

A la mateixa línia es poden 

mencionarels planys per uns “presos 

polítics” que no són sinó polítics 

presos, que han comès delictes i que 

es troben en presó preventiva per 

ordre judicial, després d'haver-se 

seguit un procediment d'instrucció 

amb les màximes garanties. Diguem-

ho clarament: aquells que 

repeteixen fins l’avorriment que 

aquests ciutadans estan 

empresonats per les seves idees, 

pretenen en realitat que la ideologia 

nacionalista sigui una patent de cors 

per poder fer i desfer sens cap tipus 

de restricció. Es van saltar les lleis que 

garanteixen la convivència, 

vantant-se fins i tot en ocasions de 

les seves “gestes”. I van dirigir-se al 

món clamant justícia i ignorant que, 

als països democràtics, els delictes 

sempre es persegueixen, amb 

independència de la identitat dels 

autors, per raons bàsiques d’igualtat. 

Abús de confiança democràtica 

Un dels fets més greus que s’hauria 

de ressaltar d’aquesta crisi és que 

aquells que havien d'assegurar la 

pau i el benestar dels ciutadans 

s'han dedicat des dels seus càrrecs a 

sembrar l'odi. Amb els diners de tots, 

des d'unes institucions que són de 

tots, han trencat la convivència que 

s'ha construït al llarg de molts i molts 

anys. 

Obsessionats a passar a la història, 

els dirigents nacionalistes han abusat 

de la confiança dels ciutadans en 

les institucions per pervertir-les i 

utilitzar-les en el seu propi benefici. 

En una democràcia l'Administració 

no pot ser arbitrària, ni discriminar els 

seus administrats per raons d’origen 

o per la llengua que empren o en la 

qual volen que s'eduqui els seus fills. 

La policia no pot defensar només 

aquells que comparteixen les idees 

que té el partit polític que és a la 

Generalitat i deixar desemparats els 

que gosa pensar diferent. 

Pel que fa a la gestió, encara cal 

veure quants diners s'han detret de 

les persones que realment els 

necessitaven per consagrar-los a la 

propaganda política, en el sentit 

més ampli del terme: subvencions, 

delegacions a l'exterior per 

internacionalitzar la mentida ola 

maquinaria de generar realitats 

paral·leles a través de la petita 

pantalla. 
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Veient aquest panorama, quina 

entitat supranacional voldria 

admetre un Estat nascut de l'odi i de 

la submissió d'una part de la 

població per part d'una altra? Quina 

confiança mereixeria un Estat que és 

el resultat de la mentida i de la 

vulneració de lleis autonòmiques, 

nacionals i internacionals? Quina 

autoritat té un Govern que 

proclama que ha de ser l’individu el 

que ha de jutjar si les lleis són injustes 

per decidir si les incompleix? Quina 

legitimitat tenen uns dirigents que, 

obsessionats per plantar urnes, 

obvien la legalitat del cens i la 

transparència dels recomptes, 

semblant ja conèixer els resultats per 

endavant? 

Els nens, arma política 

Finalment, en aquest informe s’ha fet 

especial referència als drets de la 

Infància. El recurs als nens, com a 

arma política, demostrat a l’informe, 

és cada vegada més notori. No 

només com a conseqüència de 

l'esmentat interès d’oferir fotografies 

impactantsals mitjans, sinó pel que ja 

es coneix com a “l’adoctrinament”. 

La innocència i la incapacitat 

d’analitzar la realitat de manera 

crítica ha convertit els nens en 

víctimes de gent sense escrúpols que 

ha posat la seva ideologia política 

per sobre de l’interès dels infants. A 

totes les professions hi ha persones 

que vulneren els codis deontològics, 

però quan es treballa amb menors la 

situació esdevéparticularment greu. 

De la mateixa manera que els 

ciutadans esperen que els seus 

polítics adoptin les millors decisions 

per al futur del seu respectiu territori, 

els pares confien que els mestres 

ofereixinals seus fills la millor 

educació possible, des del punt de 

vista del coneixement i de les idees. 

Descobrir que alguns 

mestress’estaven prevalent de la 

seva posició per “fabricar 

nacionalistes” ha estat un dur cop 

per a molts progenitors. Una 

perversió com aquesta de la 

professió de mestre suposa un abús 

de la confiança que les famílies i la 

societat han dipositat a l’escola. 

D'altra banda, quan hi ha un acord 

unànime per lluitar contra 

l’assetjament a l’escola, el bullying 

nacionalista ha dut a terme les 

estratègies més sòrdides per deixar 

de banda els fills deguàrdies civils o 

policies, els que volen més hores 

lectives en castellà o els que tenen 

el castellà com a llengua materna. 

La convocatòria de manifestacions 

ideològiques a l’interior de les aules, 

atès el clima que es respira a 

Catalunya, fa témer a pares i 

alumnes la possibilitat de represàlies 

que puguin afectar el futur 

acadèmic i personal dels menors. 

El nacionalisme ha demostrat no 

tenir límits, ni tan sols quan es tracta 

de la dignitat dels nens i dels seus 

drets. I dels drets dels seus pares i de 

com pot afectar aquesta 

manipulació el futur de Catalunya i 

el de la resta d'Espanya. En 

definitiva, tractant-se de l’esglaó 

més feble, la situació que es descriu 

en aquest informe i que s’amplia a 

les conclusions, resulta especialment 

preocupant. 
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Carta del president 

Sé d’allò que parlo quan m'atreveixo a assegurar que la 

lectura detallada dels casos que es recullen en aquest informe 

sobre ‘Violència i incompliments de la llei en el procés 

separatista’ deixa l'ànim ferit i un regust a verí ranci, viscós i 

reconcentrat que abrasa el paladar fins a deixar-lo en carn 

viva. 

Precisament per aquesta raó, la meva carta vol ser un antídot, 

un alè d'esperança enmig del desastre que el fanatisme 

nacionalista ha causat a tota Espanya i de manera encara 

més aguda a Catalunya. D'una vegada per totes, la bogeria 

ha de donar pas a la normalitat que ha de permetre'ns 

treballar tots units per tal de resoldre els problemes quotidians, 

que no són pocs, en lloc de generar nous motius 

d'enfrontament dels quals només una minoria privilegiada i 

paràsita pretén treure profit. 

És hora de posar fil a l'agulla per reconstruir, sobre les runes 

resultants del procés separatista, una Catalunya en la qual tots 

puguem viure en pau: Catalunya necessita un procés de 

desnazificació. Per  fer-lo, és necessari prendre consciència 

que són els deliris d'una classe dirigent els que es troben a 

l'origen d'un enfrontament entre famílies i entre amics que mai 

no hauria d'haver-se produït.  

Així, deixant enrere aquells que només buscaren el seu propi 

benefici, urgeix rebutjar l'odi i recuperar una mirada honesta 

que pugui veure en el veí un ésser humà i no un potencial 

enemic a qui combatre i sotmetre. Només sobre els fonaments 
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d’una nova concòrdia podrem tornar a treballar junts, com 

sempre hem fet. 

Resulta necessari arribar a un gran pacte ciutadà perquè mai 

més ningú no pugui tornar a intentar el segrest ideològic dels 

nens, l’assetjament d’aquells que pensen diferent o d’aquells 

que no volen plegar-se als dictats del separatisme, com ha fet 

aquest règim d'apartheid, tan autodestructiu que podria 

acabar convertint Catalunya en un desert insofrible.  

En aquest sentit, l’Europa a la qual el separatisme amb pell de 

xai requeria ajuda ha sabut veure amb nitidesa el perill del 

nacionalisme i ha apostat amb claredat per la unitat. La Unió 

Europea, constituïda gràcies a l’eliminació de fronteres, a la 

col·laboració i a l'harmonia, representa el contrari del 

nacionalisme desintegrador i destructiu que pateix no només 

Catalunya, sinó també la resta d'Espanya. En conseqüència, 

l’aliança resulta tan inconcebible com trobar la similitud entre 

un ou i una castanya. Per cert, aquest rebuig ha revelat —en 

realitat, ja existia però no veien convenient de mostrar-lo— un 

caireanti europeu entre els nacionalistes, l'oferta de futur dels 

quals sembla reduir-se a una illa subdesenvolupada al bell mig 

de la prosperitat occidental.  

Però tornem al nucli d'aquesta carta: superar aquesta etapa 

fosca no és fàcil, però tampoc no és impossible. La tasca 

comença a Catalunya i els catalans per dur-la a terme han 

rebut mostres de suport des de tot Espanya. El lema “No esteu 

sols!” ressonarà per molts anys com una mostra de germanor 

que els xamans del rancor mai no podran esborrar. 

La primera oportunitat per al canvi l'ofereixen les eleccions del 

proper 21 de desembre. Per això vull animar-vos a votar. Plogui, 

troni, faci fred o surti el sol, no s’ha d'oblidar la importància 

d'aquesta convocatòria. Resulta més necessari que mai assolir 

la màxima participació en un procediment que compte amb 

totes les garanties democràtiques i que permetrà expressar la 

voluntat dels catalans.  

Passi el que passi, mantindrem el compromís de Catalunya 

Somos Todos amb la societat, a favor dels catalans que no 

volen travessar fronteres per tornar a casa, recollint el suport de 

la resta d'espanyols que senten que Espanya sense Catalunya 

no seria la mateixa Espanya. Alhora, vull transmetre el meu 

desig més sincer que aquest sigui l'últim informe que haguem 

de realitzar: aquest serà el senyal inequívoc que els nostres ulls 

hauran tornat a mirar cap al futur. 

 

Jorge Amado 

President de ‘Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
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Els delictes als quals es fa referència a les fitxes següents 

són una mera valoració d'una possible qualificació de 

les conductes, sense perjudici del resultat d'una ulterior 

investigació per part dels poders competents i sense que 

aquesta valoració suposi una acusació, partint sempre 

del més absolut respecte al principi de presumpció 

d'innocència. 
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Casos 
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CAS 1: Vuit-cents cinc ajuntaments de Catalunya 

incompleixen les normatives sobre banderes 

Descripció dels fets: 
Un internauta recopila imatges 

actualitzades de vuit-cent 

municipis de Catalunya que no 

exhibeixen la bandera espanyola 

i/o que en lloc de la quadribarrada 

han penjat l'estelada a l'edifici 

públic de l'ajuntament. 

Lloc i data: 
Catalunya 2017 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola. Article 4.2. 

Els Estatuts podran reconèixer 

banderes i ensenyes pròpies de les 

Comunitats Autònomes. Aquestes 

s'utilitzaran al costat de la bandera 

d'Espanya als seus edificis públics i 

en els seus actes oficials. 

Estatut d'Autonomia de 

Catalunya. Article 8, apartat 2 

(que disposa que la bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres 

vermelles en fons groc i ha de ser present als edificis públics i en els actes oficials 

que tinguin lloc a Catalunya), i apartat 6 (que estableix que la protecció jurídica 

dels símbols de Catalunya és la que correspon als altres símbols de l'Estat). 

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 3r.1, 4t, 5è i 6è.2 (que regulen la 

presència de la bandera espanyola, de les de les Comunitats Autònomes i de 

les entitats locals als edificis i establiments de les respectives Administracions). 

Responsable: 
Alcaldes dels municipis implicats. 

Font: 
Espai Flickr de Eduardo González Palomar  

https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663140955720
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CAS 2: Mil tres-centes imatges d'adoctrinament a les 

escoles 

Descripció dels fets: 
Imatges de propaganda secessionista a l’interior i pels voltants de les escoles, 

sense que cap autoritat educativa competent les retiri. 

Lloc i data: 
Catalunya, any 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de 

l’Infant (preàmbul, article 2, article 

3, article 13, article 14, article 18, 

article 29). 

Vulneració dels drets en matèria 

educativa recollits a la Carta 

Europea dels Drets de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, 

Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació. Article 1 apartat q, 

Article 2 apartat i, Article 91.1 g, 

Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Generalitat de Catalunya i Ministeri d'Educació, ministre Iñigo Méndez de Vigo. 

Font: 
Espai Flickr de Eduardo González Palomar 

  

https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663257244562
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CAS 3: Un senador assegura que la Generalitat ha 

obtingut dades fiscals dels catalans 

Descripció dels fets: 
El senador d'ERC, Santiago Vidal, va 

assegurar durant un cicle de 

conferències organitzat pel seu 

partit que la Generalitat ja compta, 

«de forma il·legal», amb les dades 

fiscals dels catalans. 

«Tinc una mala notícia per a 

vosaltres», va dir als assistents a una 

d'aquestes conferències, «En aquest 

moment, el Govern té totes les 

vostres dades fiscals. Això és legal? 

Doncs no. Està protegit per la Llei de 

Protecció de bases de dades del 

Govern espanyol. Però ximples no 

som», va presumir Vidal. 

Lloc i data: 
Barcelona, 27 de gener de 2017 

Llei que incompleix: 
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 6.1 (El tractament de les dades de caràcter personal requerirà 

el consentiment inequívoc de l'afectat, tret que la llei disposi una altra cosa); 

Article 11.1 (Les dades de caràcter personal objecte del tractament només 

podran ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament 

relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari, amb el previ 

consentiment de l'interessat). 

Codi Penal. Article 197.2 (Delicte de descobriment i revelació de secrets, que 

sanciona al que, sense estar autoritzat, s'apoderi, utilitzi o modifiqui, en perjudici 

de tercer, dades reservades de caràcter personal o familiar d'un altre que es 

trobin registrats en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics, o en 

qualsevol altre tipus d'arxiu o registre públic o privat) i article 198 (que castiga a 

l'autoritat o funcionari públic que, fora dels casos permesos per la Llei, sense 

intervenir causa legal per delicte, i prevalent-se del seu càrrec, realitzés 

qualsevol de les conductes descrites a l'article anterior). 

Clicar per a veure el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-MCpHjTtw
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Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Article 34.1 i) (Que reconeix 

el dret, en els termes legalment previstos, al caràcter reservat de les dades, 

informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària, que només 

podran ser utilitzats, per a l'aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals 

tingui encomanada i per a la imposició de sancions, sense que puguin ser cedits 

o comunicat a tercers, tret dels supòsits previstos a les lleis). 

Responsable: 
Govern de Catalunya 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/01/26/588a4c41ca47418e118b4620.html
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CAS 4: Celebren la mort de Marbel Negueruela, 

regidora del PP a Tarragona. 

Descripció dels fets: 
Diversos internautes celebren la mort de la regidora del PP de Tarragona, Marbel 

Negueruela, amb missatges ofensius, recordant la mort de la Rita Barberà i 

burlant-se d'ella per ser del PP. 

Lloc i data: 
Barcelona, 09 de febrer de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 510.1 i 2 (delicte d'incitació a l'odi i de discriminació per raó 

d'ideologia). 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/02/09/horda-independentistas-celebra-muerte-concejal-del-pp-tarragona-marbel-negueruela-738993
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CAS 5: Un grup de manifestants insulta la fiscal 

Magaldi: "Em van anomenar merda, feixista, vés-te'n 

de Catalunya, fora" 

Descripció dels fets: 
La fiscal en cap de Barcelona, Ana Maria Magaldi, explica els insults que va 

rebre el 10 de febrer davant del Palau de Justícia, on va acudir a declarar pel 

judici del 9-N. 

Els primers crits que va escoltar en sortir per la porta van ser els càntics de 'Fora, 

fora, fora, la justícia espanyola:' "I jo els vaig mirar dempeus, amb fermesa, mirant 

a les persones. No insultant-los, no fent pintes, ni traient la llengua. No els va 

agradar la meva actitud i van començar els insults". 

Després dels insults, un dels manifestants d'un grup, que segons la fiscal era 

d'entre 20 i 30 persones, es va apropar cap a ella i li va etzibar: "Tu ets la Fiscalia. 

Tu ens condemnes per posar les urnes Quina vergonya!". 

"És un fet molt greu. Un atac i un insult a la representant d'una institució de l'Estat. 

Durant els meus 64 anys de vida, no havia vist reflectit en la mirada d'una 

persona l'odi que vaig veure en aquesta persona. No ho oblidaré mai". 

Lloc i data: 
Barcelona, 10 de febrer de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal: 

Article 172.3 (delicte de coaccions). 

Article 208 (delicte d'injúries). 

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/14/58a2d5d7468aeb04088b4645.html
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CAS 6: Agredeixen estudiants de Societat Civil 

Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona 

Descripció dels fets: 
Un grup de Joves de Societat Civil Catalana (SCC) va ser agredit per radicals a 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 14 de març. D'aquesta forma, els 

agressors van impedir que els joves de SCC difonguessin la convocatòria de la 

manifestació prevista pel diumenge 19 a Barcelona. 

Segons va denunciar l'entitat a través del seu Twitter, i confirmat ABC amb fonts 

de la universitat, estudiants de l'UAB simpatitzants de SCC tenien instal·lada una 

carpa informativa per repartir publicitat quan un grup de 25 persones es va 

presentar i va destrossar-la. 

Lloc i data: 
Barcelona, 14 de març de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal: 

Article 263.1 (delicte de danys). 

Article 147 (delicte de lesions). 

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

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-agreden-estudiantes-societat-civil-catalana-universidad-autonoma-barcelona-201703141326_noticia.html
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CAS 7: Apareixen cartells a la Universitat de Lleida 

anomenant “feixista” i “criminal” a la subdelegada del 

Govern a Lleida 

Descripció dels fets: 
El 5 d'abril van aparèixer uns cartells a la Universitat de Lleida (UdL) assenyalant  

la subdelegada del Govern, Imma Manso, i exigint la seva expulsió del centre 

universitari on imparteix classes. 

El líder del PP català, Xavier García Albiol, va denunciar l'aparició d'aquests 

cartells en els quals s'insulta Manso anomenant-la "feixista" i "criminal" i va exigir 

el rector de la UdL, Roberto Fernández, que actuï de manera contundent 

davant les reiterades amenaces contra la professora i subdelegada. 

Lloc i data: 
Lleida, 05 d'abril de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 208 (delicte d'injúries). 

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-aparecen-carteles-llamando-fascista-y-criminal-subdelegada-gobierno-lerida-201704051751_noticia.html#vtm_loMas=si
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CAS 8: La Guàrdia Urbana crea un fitxer amb la 

ideologia, la religió o la vida sexual dels seus agents 

Descripció dels fets: 
L'Ajuntament de Barcelona ha activat una base de dades per tenir «fitxats» els 

agents de la Guàrdia Urbana que estiguin sent investigats. En ella es podrà 

incloure, entre d’altres aspectes, informació personal, social, professional, 

historials penals o un apartat controvertit amb dades «especialment protegides», 

com són la ideologia, la afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial o 

ètnic, les malalties, la vida sexual o la violència de gènere, entre d’altres. 

Lloc i data: 
Barcelona, 05 d'abril de 2017 

Llei que incompleix: 
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, apartat 2 (que exigeix el consentiment exprés i per escrit de 

l'afectat per al tractament de les dades de caràcter personal que revelin la 

ideologia); apartat 3 (que disposa que les dades de caràcter personal que facin 

referència a l'origen racial, a la salut i a la vida sexual només podran ser 

obtingudes, tractades i cedides quan, per raons d'interès general, així ho disposi 

una llei o l'afectat consenti expressament);apartat 4 que prohibeix els fitxers 

creats amb la finalitat exclusiva d'emmagatzemar dades de caràcter personal 

que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, 

o vida sexual). 

Responsable: 
Ajuntament de Barcelona. Ada Colau. 

Font: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-ideologia-o-vida-sexual-urbanos-barcelona-sean-investigados-fichara-201704050217_noticia.html
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CAS 9: L’Ada Colau multa per quarta vegada 

“Barcelona per la selecció” pel mateix acte de 2016 

Descripció dels fets: 
La col·locació d'una pantalla gegant al centre de Barcelona el 27 de juny de 

2016 per veure en grup l'Espanya-Itàlia de l'Eurocopa segueix generant sancions 

per part de l'Ajuntament de la ciutat comtal. 

És la quarta vegada que el consistori multa “Barcelona amb la Selecció” malgrat 

que no es va registrar cap incident. La primera multa va ser per falta d’un Pla 

d'Autoprotecció (rebuda el juliol de 2016); la segona per espectacle públic 

sense llicència (setembre de 2016); i la tercera, per estacionament indegut 

(octubre de 2016). Aquestes tres multes sumaven pràcticament la quantitat de 

10.000 euros, els quals van ser abonats gràcies a la col·laboració ciutadana. Ara, 

els ha arribat  un últim càstig:  per falta de llicència del vehicle instal·lador, que 

ascendeix a 1.802 euros. 

Lloc i data: 
Barcelona, 05 d'abril de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa). 

Responsable: 
Ajuntament de Barcelona, alcaldessa Ada Colau. 

Font: 
ABC 

  

http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-ayuntamiento-vuelve-multar-barcelona-seleccion-201704051110_noticia.html
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CAS 10: Lluís Llach diu que se sancionarà els 

funcionaris que desatenguin la llei de desconnexió. 

Descripció dels fets: 
La Generalitat sancionarà els funcionaris que no acatin la llei de transitorietat 

jurídica que està pendent d'aprovació al Parlament i que pretén trencar amb el 

sistema legal espanyol. Així ho va assegurar Lluís Llach, diputat de la coalició de 

govern Junts pel Sí (JxSí), en diverses conferències públiques. “En el moment que 

tinguem la llei de transitorietat jurídica, això obligarà tots els funcionaris que 

treballen i viuen a Catalunya. El que no la compleixi, serà sancionat”. 

Lloc i data: 
Barcelona, 25 d'abril de 2017. 

Llei que incompleix: 
Código Penal. Artículo 169 (delito de amenazas). 

Responsable: 
Lluís Llach 

Font: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/04/25/catalunya/1493112674_516322.html
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CAS 11: Informe del Sindicat AMES sobre 

l'adoctrinament ideològic als llibres de text. 

Descripció dels fets: 
El sindicat català de professors Acció per a la Millora de l'Ensenyament 

Secundari (AMES) va elaborar un informe en el qual denuncia "plantejaments 

ideològics partidistes i tendenciosos" als llibres de Ciències Socials de 5è i 6è de 

Primària de les set principals editorials que es distribueixen a Catalunya. 

Després de revisar dinou llibres de "Coneixement del medi de 5è i 6è de Primària 

dels alumnes catalans d’entre 10 i 12 anys, "en molts d'ells s'han detectat 

plantejaments ideològics que només defensen determinats partits polítics i que 

ho fan encara que no siguin plantejaments conformes amb la nostra 

Constitució," afirma l'informe. 

D'acord amb AMES, als llibres per a Catalunya de les editorials Barcanova, 

Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana "s'han reduït tant" els continguts 

establerts pel Reial Decret 126/2014 sobre la Geografia i Història d'Espanya de 

5è i 6è de Primària, que "els alumnes catalans difícilment podran adquirir-los", 

mentre que "sí que rebran els continguts establerts per la Conselleria d'Educació 

de Catalunya, sobre la Geografia i la Història de Catalunya." 

L'informe al·ludeix a la "falta de referències a institucions, entitats i normes 

compartides com la Monarquia, la Constitució, el Govern d'Espanya, les 

estructures de l'Estat, els serveis educatius, els sanitaris, la investigació, l’esport, la 

defensa, per afavorir que els alumnes catalans no adquireixin la identitat 

espanyola, és a dir que no se sentin espanyols, sinó només catalans". 

Lloc i data: 
Catalunya, 18 de maig de 2017. 
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Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Editorial Barcanova 

Editorial Cruïlla 

Editorial La Galera 

Editorial Vicens Vives 

Editorial Santillana 

Govern de Cataluña - Consellería de Educación  

Inspecció d’Educació 

Fonts:  
El Diario 

Informe AMES 

  

http://www.eldiario.es/sociedad/Sindicato-AMES-denuncia-adoctrinamiento-politico_0_644985968.html
http://www.ames-fps.com/adoctrinamiento_libros_sociales_5y6primaria_cataluna.pdf
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CAS 12: Una dona desitja a Facebook que la Inés 

Arrimadas sigui víctima d'una violació en grup. 

Descripció dels fets: 
 La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va denunciar a través del 

seu compte de Twitter un missatge d'odi contra ella llançat a Facebook en el 

qual li "desitgen" ser víctima d'una "violació en grup". El missatge acaba referint-

se a la líder taronja com a “gossa fastigosa”. 

Lloc i data: 
Barcelona, 03 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal: 

Article 208 (delicte d'injúries). 

Article 510.1 a) (que castiga els qui públicament fomentin, promoguin o incitin 

directament o indirectament a l'odi, a l’ hostilitat, a la discriminació o a la 

violència contra un grup, una 

Responsable: 
Rosa María Miras Puigpinós 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/05/59ae8898e2704ee9428b4592.html
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CAS 13: El Parlament de Catalunya aprova la llei del 

referèndum 

Descripció dels fets: 
El Parlament de Catalunya va aprovar el 7 de setembre la llei per dur a terme la 

consulta sobre la secessió.  

Junts pel Sí i la CUP van imposar la seva majoria al Parlament de Catalunya i van 

desatendre totes les advertències que van fer els lletrats de la Cambra sobre les 

conseqüències penals que podria implicar l'aprovació, atenent els requeriments 

fets pel Tribunal Constitucional.  

Carles Puigdemont també va signar el decret de convocatòria del referèndum, 

a penes dues hores després de la votació de la llei. 

El 17 d'octubre, el Tribunal Constitucional, per unanimitat dels seus 12 magistrats, 

va declarar inconstitucional i va anul·lar la Llei 19/2017 del Referèndum 

d'Autodeterminació de Catalunya. 

Lloc i data: 
Barcelona, 6 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola. 

Article 1.2. 

La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders 

de l'Estat  

Article 2. 

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, 

pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols. 

Article 92.  

Les decisions polítiques d'especial transcendència podran ser sotmeses a 

referèndum consultiu de tots els ciutadans.  

El referèndum serà convocat pel Rei, mitjançant proposta del President del 

Govern, prèviament autoritzada pel Congrés dels Diputats.  

Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les diferents 

modalitats de referèndum previstes en aquesta Constitució. 

Article 149.1.32ª, que estableix que l'Estat té competència exclusiva sobre 

autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum. 
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Articles 167 i 168, que estableixen el procediment per a la reforma constitucional. 

Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents modalitats 

de referèndum.  

Article 1.  

El referèndum en les seves diferents modalitats, es celebrarà d'acord amb les 

condicions i procediments regulats en la present Llei Orgànica.  

Article 2. 

L'autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum 

en qualsevol de les seves modalitats és competència exclusiva de l'Estat.  

L'autorització serà acordada pel Govern, a proposta del seu president, tret dels 

casos en els quals estigui reservada per la Constitució al Congrés dels Diputats.  

Correspon al Rei convocar el referèndum, mitjançant Reial Decret acordat en 

Consell de Ministres i ratificat pel seu president. A més hauria d'haver complert 

els altres requisits establerts en l'esmentada llei. 

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Article 222, que exigeix una majoria 

qualificada de dues terceres parts dels diputats per aprovar una reforma dels 

seus títols I i II. 

Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. Article 87.1 

(obligació de tots els poders públics de complir les resolucions Tribunal 

Constitucional). 

Codi Penal: 

Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Article 410 (delicte de desobediència davant les resolucions del Tribunal 

Constitucional) 

A més, durant la tramitació de la llei es va incomplir la Llei 2/2009, de 12 de febrer, 

del Consell de Garanties Estatutàries, en no permetre la taula que poguessin els 

grups parlamentaris contraris a la seva aprovació que poguessin sol·licitar 

dictamen de l'esmentat organisme, i també s'ha vulnerat el Reglament del 

Parlament de Catalunya. En particular l’article 42.1 (que atribueix al Secretari 

General la competència, sota la direcció del President, per a l'execució dels 

acords de la Taula), i l'article 82 (dret dels diputats a tenir la documentació que 

anava a ser objecte de debat i votació amb 48 hores d'antelació). 

Responsables 
Junts pel Sí 

ERC 
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CUP 

Carles Puigdemont, presidente del Gobierno de Cataluña 

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña 

Font: 
El País. Noticia 1 

El País. Noticia 2 

  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508242991_687280.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/06/catalunya/1504727805_215709.html?rel=mas
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CAS 14: Puigdemont dóna 48 hores als alcaldes per 

confirmar els locals de votació 

Descripció dels fets: 
La carta dirigida als alcaldes està signada pel president Puigdemont i pel seu 

vicepresident, l’Oriol Junqueras. En ella s'informa els regidors que s'ha aprovat la 

Llei del Referèndum així com el decret que en formalitza els detalls. “Ens dirigim 

a vostè per comunicar-li que aquesta administració comptarà amb els locals 

que s'utilitzen habitualment en el seu municipi com centres de votació i que ja 

van ser utilitzats en les eleccions del Parlament de Catalunya de 2015”, sostenen 

en Puigdemont i en Junqueras. 

Lloc i data: 
Barcelona, 07 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 404 (delicte de prevaricació administrativa). 

Article 410.1 (delicte de desobediència a resolucions judicials, decisions o ordres 

de l'autoritat superior, dictades dins de l'àmbit de la seva respectiva 

competència i revestides de les formalitats legals) 

També hi ha una incitació a cometre l'esmentat delicte, de conformitat amb el 

que disposa l'article 445, amb relació a l'article 18 del Codi Penal. 

Responsable: 
Carles Puigdemont, presidente del Gobierno de Cataluña 

Font: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/09/07/catalunya/1504772934_472508.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/07/catalunya/1504772934_472508.html
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CAS 15: Amenaça al fill de la Cristina Seguí a Twitter 

Descripció dels fets: 
L'usuari @louDaff publica un tuït contra la 

Cristina Seguí i posteriorment el retira:  

“Cuides bé el Lucas, eh, @CristinaSegui_? 

Cuida molt el nen.... Mai se sap el que pot 

passar” 

Lloc i data: 
Xarxes socials, 08 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix:  
Codi Penal  

Article 169 (delicte d'amenaces greus) . 

Article 172 t (delicte d’assetjament o 

“stalking”). 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
La Gaceta 

 

  

https://gaceta.es/espana/cristina-segui-atacada-defender-la-unidad-espana-recibe-amenazas-hacia-hijo-20170909-1233/
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CAS 16: Un regidor de Ciutadans denuncia l'alcalde de 

Santa Susanna per agressió 

Descripció dels fets: 
“Ens va dir que havíem de signar el decret de alcaldia de suport al referèndum 

de l'1 d'octubre i jo, com a portaveu de Ciutadans, vaig dir que ens negàvem a 

signar i vaig llegir un manifest en contra del referèndum il·legal. Estava molt 

nerviós, es va aixecar de la cadira, es va apropar i em va donar un cop de colze 

a l'abdomen”. En Joan Campolier li va arrabassar amb violència la carpeta i va 

buscar entre els documents el decret. 

Lloc i data: 
Santa Susanna (Barcelona), 9 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 147 (delicte lleu de lesions). 

Responsable: 
Alcalde Joan Campolier 

Font: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/09/09/catalunya/1504958729_451981.html
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CAS 17: Pinten una esvàstica a la seu de Ciutadans a 

Montcada i Reixac 

Descripció dels fets: 
Apareixen pintades d'esvàstiques a la seu de Ciutadans de la ciutat de 

Montcada i Reixac després que la formació política es negués a cedir espais per 

celebrar el referèndum il·legal. 

Lloc i data: 
Montcada i Reixac (Barcelona), 9 de setembre de 2017 

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 en la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
E-Noticies 

  

http://politica.e-noticies.es/pintan-una-esvastica-en-la-sede-de-ciudadanos-en-montcada-112212.html
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CAS 18: L'independentisme radicalitza la persecució 

dels “alcaldes de la llei” 

Descripció dels fets: 
Un cartell amb les cares dels catorze regidors de Lleida que es neguen a facilitar 

el referèndum il·legal de l'1-O, entre ells el seu alcalde, el socialista Àngel Ros, i 

un lema: "Assenyalem-los”. Arran, les joventuts de la CUP, pugen un altre esglaó 

en la campanya d'intimidació als alcaldes i als regidors que es neguen a trencar 

amb la legalitat vigent. 

Lloc i data: 
Barcelona, 18 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal, Article 510 (delicte d'incitació a l'odi). 

Responsable: 
Arran, joventuts de la CUP. 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/18/59bff437ca4741b0538b4580.html
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CAS 19: Filtren els allotjaments dels policies 

desplaçats a Catalunya 

Descripció dels fets 

Descripció dels fets: 
Filtren els allotjaments dels policies desplaçats a Catalunya amb l’objectiu de 

perseguir-los i assetjar-los. En alguns casos, hi ha gent concentrada fins i tot 

abans de l’arribada de la policia a l’establiment hoteler. 

Lloc i data: 
Diversos indrets de Catalunya, setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

Article 36 Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

23. L'ús no autoritzat d'imatges o de dades personals o professionals d'autoritats 

o de membres de les Forces i Cossos de Seguretat que pugui posar en perill la 

seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o posar 

en risc l'èxit d'una operació, tot respectant el dret fonamental a la informació. 

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/09/19/filtran-alojamientos-policias-desplazados-cataluna-perseguirlos-acosarlos-1334164
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CAS 20: Danys als cotxes de la Guàrdia Civil durant les 

protestes prèvies al referèndum il·legal a Catalunya 

Descripció dels fets: 
 Tres cotxes de la Guàrdia Civil, que es trobaven aparcats davant la seu de la 

Conselleria d'Economia de la Generalitat, on aquest dimecres va accedir una 

comitiva judicial que incloïa uns 25 agents per participar en un registre en relació 

amb els preparatius del referèndum de l'1-O, van patir greus desperfectes en el 

transcurs de la concentració de protesta per l'actuació judicial contra la 

Generalitat. 

Lloc i data: 
Barcelona, 21 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 263.2 (delicte de danys agreujat). 

2. Serà castigat amb la pena de presó d'un a tres anys i multa de dotze a vint-i-

quatre mesos el que causés els danys expressats en l'apartat anterior, si es 

presentés algun dels supòsits següents: 

1r Que es realitzin per impedir el lliure exercici de l'autoritat o com a 

conseqüència d'accions executades a l'exercici de les seves funcions, o bé es 

cometés el delicte contra funcionaris públics, o contra particulars que, com 

testimonis o de qualsevol altra manera, hagin contribuït o puguin contribuir a 

l'execució o l’aplicació de les Lleis o de disposicions generals. 

4t Que afectin béns de domini o ús públic o comunal. 

 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 
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Article 37.13 (que considera com 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: 
Manifestants secessionistes. 

Font: 
La Vanguardia 

  

http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431442624014/coches-guardia-civil-barcelona.html
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CAS 21: Atac a la seu del PSC a Barcelona 

Descripció dels fets: 
Ataquen la seu del PSC a Barcelona i trenquen els vidres de la porta principal. 

Lloc i data: 
 Barcelona, 20 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Código Penal - Artículo 263.1 del (delito de 

daños) 

Artículo 147 (delito de lesiones) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como infracción 

leve los daños o el deslucimiento de bienes 

muebles o inmuebles de uso o servicio público, 

así como de bienes muebles o inmuebles 

privados en Casla vía pública, cuando no 

constituyan infracción penal) 

Responsable: 
Desconegut.  

Font: 
Twitter 

  

https://twitter.com/pscbarcelona/status/910462033560244225
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CAS 22: Omplen de pintades i cartells el comerç dels 

pares de l’Albert Rivera a Granollers 

Descripció dels fets: 
El negoci dels pares del president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha aparegut 

aquest ple de pintades intimidatòries i de cartells independentistes a la localitat 

barcelonina de Granollers.  

Lloc i data: 
Granollers (Barcelona), 21 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 263.1 (delicte de danys).  

Article 147 (delicte de lesions). 

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 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: 
Desconegut. 

Font: 
Web Ciudadanos 

  

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/llenan-de-pintadas-y-carteles-el-comercio-de-los-padres-de-albert-rivera-en-granollers/9967
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CAS 23: Assetjament a la Guàrdia Civil a Valls. 

Descripció dels fets: 
Assetjament a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional a la caserna de Valls amb 

el crit de “Feixistes, torneu a casa opressors! Fora forces d'ocupació!”. Intenten 

empaperar la caserna amb cartells a favor del referèndum il·legal. 

Lloc i data: 
Valls (Tarragona), 21 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 556 (delicte de resistència o desobediència), quan en el seu 

apartat segon diu: 

2. Els que faltessin al respecte i a la consideració deguda a l'autoritat, a l'exercici 

de les seves funcions, seran castigats amb la pena de multa d'un a tres mesos. 

Responsable: 
Desconocidos. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/21/asi-hostigan-golpistas-guardia-civil-cuartel-manresa-1342861
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CAS 24: Condueixen adolescents d'una escola de 

Manresa a manifestar-se davant de la Policia Nacional 

Descripció dels fets: 
Els alumnes de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa van ser conduïts des de 

l’escola el dijous 21 de setembre davant de la comissaria de la Policia Nacional 

per cantar i corejar consignes separatistes. 

Lloc i data: 
Manresa (Barcelona), 21 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Professors que van dur a terme l’activitat i Direcció del centre educatiu. 

Font: 
Libertad Digital 

  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-21/conducen-a-adolescentes-de-una-escuela-de-manresa-a-manifestarse-ante-la-policia-nacional-1276606278/
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CAS 25: El director d'un institut d'Olot distribueix una 

autorització per manifestar-se contra la repressió i 

per la llibertat 

Descripció dels fets: 
El director d'un institut d'Olot va distribuir un formulari per tal que els alumnes 

poguessin faltar a classe per manifestar-se davant l'Ajuntament i “defensar la 

llibertat i els drets a Catalunya”. El text justificava l'acció i sol·licitava l'autorització 

dels pares. 

S'ha de tenir en compte que la negativa a 

l'autorització evidenciava el desacord dels 

pares i podia marcar-los, tant a ells com als 

seus fills. 

Lloc i data: 
Olot (Girona), 21 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant 

(preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 

14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa 

recollits a la Carta Europea dels Drets de 

l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Director d'institut a Olot. 

Font: 
Libertad Digital  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-21/conducen-a-adolescentes-de-una-escuela-de-manresa-a-manifestarse-ante-la-policia-nacional-1276606278/
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CAS 26: Atac contra la seu del PP a Cubelles 

Descripció dels fets: 
Empaperen la seu del PP a Cubelles (Barcelona) amb fulls a favor del 

referèndum il·legal. 

Lloc i data: 
Cubelles (Barcelona), 22 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 263.1 (delicte de danys).  

Article 147 (delicte de lesions). 

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 

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: 
Desconegut. 

Font: 
Twitter PP 

 

  

https://twitter.com/PPCatalunya/status/911139837507510273
https://twitter.com/PPCatalunya/status/911139837507510273
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CAS 27: Un professor d'institut fa plorar el fill d'un 

Guàrdia Civil de dotze anys afirmant que el seu pare 

“oprimeix el poble català” 

Descripció dels fets: 
En un institut de la ciutat comtal, un Guàrdia Civil ha denunciat que el seu fill, de 

dotze anys va arribar a casa plorant perquè el professor va aturar la classe per 

explicar com la Guàrdia Civil està “oprimint el poble català”. “Van assenyalar el 

meu fill al mig de la classe. El meu fill de dotze anys va arribar a casa plorant 

perquè la classe es va aturar per explicar com la Guàrdia Civil estava oprimint 

el poble”. 

Lloc i data: 
Barcelona, 22 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Llei que incompleix: 

Declaració Universal del Drets Fonamentals de l’Home. 

Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Profesor de Instituto 

Font: 
Caso Aislado 

  

https://casoaislado.com/los-institutos-explican-ninos-12-anos-la-guardia-civil-oprime-al-pueblo-catalan/
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CAS 28: La Ràdio Pública catalana crida a delatar les 

posicions dels cotxes de la Guàrdia Civil 

Descripció dels fets: 
La periodista Mónica Terribas del programa El Matí de Catalunya Radio va 

utilitzar el programa per demanar que la gent senyalés els moviments i posicions 

de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. 

Lloc i data: 
Catalunya, 22 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

Article 36 Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

 23. L'ús no autoritzat d'imatges o de dades personals o professionals d'autoritats 

o de membres de les Forces i Cossos de Seguretat que pugui posar en perill la 

seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o posar 

en risc l'èxit d'una operació, tot respectant el dret fonamental a la informació. 

Responsable: 
Mónica Terribas. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/22/radio-publica-catalana-llama-delatar-posiciones-coches-guardia-civil-policia-1346639
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CAS 29: L'adoctrinament arriba a l’escola bressol: 

l'independentisme recluta nens de tres anys 

Descripció dels fets: 
Utilitzen nens d’escoles bressol per fer cartells a favor del referèndum i del 

separatisme. 

Lloc i data: 
Barcelona, 22 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Declaració Universal del Drets 

Fonamentals de l’Home. 

Convenció sobre els Drets de l’Infant 

(preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria 

educativa recollits a la Carta Europea dels 

Drets de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 

27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del 

Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 

reguladora del Dret a L'educació. Article 

18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de 

Catalunya. Article 1 apartat p): dret de mares i pares que els seus fills rebin la 

formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions; i 

apartat q): exclusió de qualsevol tipus de proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Profesores de guardería. 

Dirección del Centro. 

Font: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/2017/09/22/adoctrinamiento-independentista-llega-incluso-guarderias-1346659
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CAS 30. Intent d'agressió contra ciutadans que treien 

propaganda de la consulta il·legal. 

Descripció dels fets: 
Les xarxes socials mostren un vídeo en el qual un presumpte activista 

secessionista intenta agredir diversos ciutadans que havien tret de la via pública 

propaganda del referèndum il·legal de l'1 d'octubre. 

Lloc i data: 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona),23 de setembre de 2017 

Responsable: 
Desconeguts 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 172 (delicte de coaccions). 

Article 147 (delicte de lesions en grau de temptativa). 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.facebook.com/spara2nunkat/videos/10155929073274728/
https://www.elcatalan.es/intento-agresion-sant-cugat-unos-ciudadanos-quitaban-propaganda-la-consulta-ilegal/
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CAS 31: Pintades a la seu del PP a Barberà del Vallès 

Descripció dels fets: 
Pintades amb el missatge “Votarem!” i una estelada a la seu del PP de Barberà 

del Vallés. 

Lloc i data: 
Barberà del Vallés (Barcelona), 25 de 

setembre de 2017. 

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 

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: 
Desconegut. 

Font: 
Twitter PP 

 

  

https://twitter.com/PPCatalunya/status/912217442709012480
https://twitter.com/PPCatalunya/status/912217442709012480
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CAS 32: Empaperen una escola amb propaganda 

separatista. 

Descripció dels fets: 
Empaperen una escola amb propaganda separatista. 

Lloc i data: 
Barcelona, 26 de setembre de 2017 

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 en la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Escola dels Encants. 

Font: 
Twitter SCC 

  

https://twitter.com/SCCensenyament/status/912680303113752576/photo/1
https://twitter.com/SCCensenyament/status/912680303113752576/photo/1
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CAS 33: L’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium 

Cultural recomanen fer llistes de la gent que no anirà 

a votar 

Descripció dels fets: 
 L’Assemblea Nacional de 

Catalunya i Òmnium Cultural 

inicien una campanya per 

identificar els no independentistes i 

els indecisos amb l’objectiu 

d’intentar que votin el dia 1-O. 

Lloc i data: 
Barcelona, 27 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
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 6.1: 

El tractament de les dades de 

caràcter personal requerirà el 

consentiment inequívoc de 

l'afectat, tret que la llei disposi una 

altra cosa) En cas que es creés 

algun tipus de fitxer o base de 

dades. 

Responsable: 
L’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural. 

Font: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/27/59cabb76468aeb93248b4661.html
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CAS 34: Cartes als pares dels alumnes per acampar a 

les escoles i evitar el tancament 

Descripció dels fets: 
Cartes dirigides a alumnes i a pares invitant-los a acampar a les escoles per tal 

d’evitar el seu tancament abans del referèndum il·lega. Suposadament s’invita 

a un “cap de setmana festiu”. La no “assistència” marca tant els pares com els 

alumnes. 

Lloc i data: 
Diferents escoles de Catalunya, 28 de setembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Dirección del centro. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/28/asi-cartas-reciben-alumnos-acampar-colegios-evitar-cierre-1-1360796
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CAS 35: Llancen un artefacte incendiari contra la 

caserna de la Guàrdia Civil a Igualada  

Descripció dels fets: 
Llancen un artefacte incendiari contra la caserna de la Guàrdia Civil a Igualada 

després de la confiscació de milions de paperetes i sobres destinats al 

referèndum il·legal de l’1-O. 

Lloc i data: 
Igualada (Barcelona), 29 de septiembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 263.1 (delicte de danys). 

Article 557 bis 1. 2a en relació amb l'article 557 (delicte de desordres públics, 

sempre que s'hagués actuat en grup o individualment però emparat en aquell, 

quan l'acte de violència executat resulti potencialment perillós per a la vida de 

les persones o pugui causar lesions greus. En particular, estan inclosos els supòsits 

de llançament d'objectes contundents o líquids inflamables, l'incendi i la 

utilització d'explosius.) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/09/29/lanzan-artefacto-incendiario-cuartel-guardia-civil-igualada-1364369
https://okdiario.com/espana/2017/09/29/lanzan-artefacto-incendiario-cuartel-guardia-civil-igualada-1364369
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CAS 36: “Recorda que ets mortal”. Amenacen de mort 

l’alcaldessa catalana, amb un missatge pintat a casa 

seva, per oposar-se al referèndum il·legal 

Descripció dels fets: 
Realitzen una pintada a la casa de la l'alcaldessa de Vilanova del Camí: "Noemí 

Trucharte, recorda que ets mortal”. La pintada va aparèixer després de la 

negativa de l'alcaldessa a permetre la utilització d'instal·lacions municipals per 

al referèndum il·legal separatista. 

Lloc i data: 
Vilanova del Camí (Barcelona), 30 de setembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 169 (delicte d'amenaces greus). 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/09/recuerda-mortal-mensaje-la-casa-la-alcaldesa-vilanova-del-cami-oponerse-al-buti/
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CAS 37: Separatistes empaperen per "unionista" la 

seu del diari barceloní Crònica Global 

Descripció dels fets: 
Empaperen la façana de la seu del diari barceloní "Crònica Global" amb cartells 

de "Endavant" (una facció de la CUP) i de "Crida per la democràcia" (subgrup 

d'Òmnium). Així mateix, realitzen pintades amb el text "Demà vota sí". 

No és la primera vegada que aquest tipus d’atac vandàlic es produeix a la seu 

del diari, obligant a canviar el recobriment de la façana envidrada. 

Lloc i data: 
Barcelona, 30 de setembre de 2017 

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 en la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
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CAS 38: Els Mossos no fan res per evitar l'1-O i fins i 

tot arriben a encarar-se amb la Guàrdia Civil 

Descripció dels fets: 
Passivitat dels Mossos d'Esquadra davant dels col·legis electorals il·legalment 

oberts. Quan se'ls hi demana, es limiten a dir que no entren per cautela i 

al·leguen que no han de 

contestar les preguntes dels 

periodistes. Diversos vídeos 

mostren com els Mossos 

s’enfrontaven a la Guàrdia 

Civil, impedint que complissin 

amb el seu deure.  

El Ministeri de l’Interior va 

presentar informes que 

recullen els casos particulars en 

els quals els policies 

autonòmics suposadament no 

van actuar en compliment del 

seu deure. 

Lloc i data: 
Barcelona, 01 d’octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. Article 17 (amb la següent 

redacció: 

Totes les persones i entitats públiques i privades estan obligades a prestar, de la 

manera que la llei estableixi, la col·laboració requerida pels Jutges i Tribunals en 

el curs del procés i en l'execució de les resolucions, amb les excepcions que 

estableixin la Constitució i les lleis, i sense perjudici del rescabalament de les 

despeses i de l'abonament de les remuneracions degudes que procedeixin 

conforme a la llei. 

Les Administracions Públiques, les autoritats i els funcionaris, les corporacions i 

totes les entitats públiques i privades, i els particulars, respectaran i, en el seu cas, 

compliran les sentències i les altres resolucions judicials que siguin fermes o siguin 

executables d'acord amb les lleis. 

Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. Article 87: 

Tots els poders públics estan obligats al compliment de les resolucions del 

Tribunal Constitucional 

Clicar per a veure el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=VvVxX4khwp0
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Article 92:  

El Tribunal podrà obtenir l'auxili de qualsevol de les administracions i poders 

públics per garantir l'efectivitat de les seves resolucions, que serà prestat amb 

caràcter preferent i urgent. 

Codi Penal. Article 410.1 (delicte de desobediència a resolucions judicials, 

decisions o ordres de l'autoritat superior, dictades dins de l'àmbit de la seva 

respectiva competència i revestides de les formalitats legals). 

Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.  Article 5., 

que estableix que són principis bàsics d'actuació dels membres de les Forces i 

Cossos de Seguretat, entre d'altres, els següents: 

Adequació a l’ordenament jurídic, especialment:  

Exercir la seva funció amb absolut respecte a la Constitució i a la resta de 

l’ordenament jurídic.  

Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts a 

la Llei. 

Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat de Catalunya «Mossos 

d'Esquadra.  Article 11.1., que estableix que, d'acord amb l'establert a la Llei 

Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, són d'aplicació al Cos de «Mossos 

d'Esquadra», entre d'altres, els següents principis d'actuació:  

Primer: Els membres del Cos de «Mossos d'Esquadra compliran i faran complir a 

tota hora la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la legislació vigent.  

Segon: En les seves actuacions, els membres del Cos de «Mossos d'Esquadra» 

s'ajustaran al següent codi de conducta: (…)  

Se subjectaran, en la seva actuació professional, als principis de jerarquia i de 

subordinació; en cap cas, tanmateix, l'obediència deguda no podrà emparar 

ordres que comportin l'execució d'actes que manifestament constitueixin 

delictes o que siguin contraris a la Constitució o a les lleis.  

Col·laboraran amb l'Administració de Justícia i l'auxiliaran en els termes 

establerts en la llei.  

Article 68.1, que considera com a falta molt greu: 

La denegació d'auxili i la no intervenció urgent davant qualsevol esdeveniment 

davant del qual una actuació sigui obligada o convenient. 

Responsable: 
Mossos d´Esquadra 
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CAS 39: Pluja de pedres i agressions a policies i agents 

de la Guàrdia Civil durant l'1-O 

Descripció dels fets: 
Grup d'independentistes llança una pluja de pedres contra la Guàrdia Civil 

mentre aquesta ha d’abandonar el lloc a corre-cuita per tal de protegir-se. 

Lloc i data: 
Sant Carles de la Rapita (Tarragona), 1 d’octubre de 2017 

Llei que incompleix:  
Codi Penal:  

Article 557 (desordres Públics).  

Article 147 (lesions, en el cas de 

produir-se).  

Article 263.1 (danys, en el cas de 

produir-se). 

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
ABC 

  

Clicar per a veure el vídeo 

http://www.abc.es/espana/abci-videos-lluvia-piedras-y-agresiones-policias-y-guardia-civil-durante-201710011425_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=id-gf0Wo258
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CAS 40: Agressió a un Guàrdia Civil quan entrava en 

un col·legi 

Descripció dels fets: 
Un independentista llança una cadira al capdavant a un Guàrdia Civil i el fa 

caure. L'agent queda a terra immòbil. 

El fet es produeix en el moment en què l'agent accedia a l'interior d'un col·legi 

en el qual es tractava de celebrar el referèndum il·legal. 

Lloc i data:  
Girona, 1 d’octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 551.1 (Atemptat contra l'autoritat utilitzant objectes perillosos Tipus 

Agreujat) 

Responsable:  
Desconegut. 

Font: 
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https://okdiario.com/espana/2017/10/01/brutal-agresion-guardia-civil-cuando-entraba-colegio-1374139
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CAS 41: Un Gimnàs a Barcelona veta l'entrada a tres 

guàrdies civils 

Descripció dels fets: 
Després dels esdeveniments de l'1 d'octubre de 2017, el propietari d'un gimnàs 

va requerir tres guàrdies civils que demostressin documentalment la seva 

condició professional, la qual havia estat ocultada pels agents per raons de 

seguretat. En negar-se, els va ser prohibida l'entrada al local. Els fets van ser 

denunciats davant del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Martorell. 

Lloc i data: 
Martorell (Barcelona), 2 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

de les activitats recreatives, que remet a la regulació de desenvolupament del 

Decret 112/2010, de 31 d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives, de 

la Generalitat de Catalunya. Vulneració articles 50.2 i 51.1 i 2: 

Article 50. Dret d'admissió 

2. L'exercici del dret d'admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per 

raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, 

identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social 

de les persones usuàries dels establiments i dels espais oberts al públic, tant pel 

que fa a les condicions d'accés com a la permanència en els establiments i a 

l'ús i gaudi dels serveis que s'hi presten. 

Article 51. Condicions d'accés 

1. Les condicions d'accés sobre les quals es pot basar l'exercici del dret 

d'admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries 

ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris que puguin produir 

indefensió a les persones usuàries o consumidores. Tampoc poden ser contràries 

als costums vigents a la societat. Aquestes condicions s'han de fer constar en un 

rètol o placa amb les característiques que es determinen a l'annex IV d'aquest 

Reglament. 

2. La persona titular de l'establiment obert al públic o la persona organitzadora 

de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa ha de trametre una còpia del 

rètol indicat a l'apartat anterior al servei territorial competent en matèria 

d'espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir 

la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment 

establerts.  (...). 
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Responsable: 
Propietario del gimnasio 

Font: 
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CAS 42: El canal infantil de TV3 explica l'1-O als nens, 

criticant la “policia espanyola” i idolatrant els Mossos 

d’Esquadra 

Descripció dels fets: 
El programa infantil “InfoK” de TV3, 

especialitzat en explicar a nens 

d'entre 8 i 12 anys assumptes 

d'actualitat controvertits, va emetre 

un programa dedicat als fets de l'1 

d'octubre. El programa presenta 

una versió heroica del “poble 

català” en la preparació i 

l’execució del referèndum il·legal, 

mentre que, d'altra banda, s'explica 

l'actuació d'una policia espanyola 

que va provar de reprimir el 

referèndum de manera brutal i una 

policia catalana “bona” que va 

tractar amb respecte i consideració 

els participants al referèndum.  

Lloc i data: 
Catalunya, 02 d'octubre de 2017.  

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola. Article 20.1. (Es reconeixen i protegeixen els drets: d) A 

comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol medi de difusió). 

Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. Article 4 

apartat 5. (Totes les persones tenen dret que la comunicació informativa 

s'elabori d'acord amb el deure de diligència en la comprovació de la veracitat 

de la informació i que sigui respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural) 

i apartat 6 (totes les persones tenen el dret a ser informats dels esdeveniments 

d'interès general i a rebre de forma clarament diferenciada la informació de 

l'opinió). 

 Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya. 

Article 80 (que estableix que la realització d'activitats de comunicació 

audiovisual queda sotmesa, entre d’altres, als següents límits: b) No incitar a l'odi 

per motius de raça, sexe, religió o nacionalitat.  d) Respectar els drets de les 

persones reconeguts per la Constitució espanyola, de manera particular els 

drets fonamentals a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.  f) Fer una 

Clicar per a veure el vídeo 

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


Associació  Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

66 

Tornar a  

l'índex 

 

separació clara entre informacions i opinions, i respectar el principi de veracitat 

en la difusió de la informació). 

Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 17, article 29).  

Responsable: 
Dirección del programa 

Dirección de TV3 

Font: 
El Mundo 
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CAS 43: Professors d'escola inciten a l'odi a les aules, 

arremetent contra els fills de guàrdies civils 

Descripció dels fets:  
Després dels incidents de l’1 d'octubre, professors de diverses escoles van incitar 

a la humiliació d'alumnes, fills de guàrdies civils. Expressions com “deus estar 

content amb això que ha fet el teu pare“ o “la Guàrdia Civil és dolenta i pega 

la gent” figuren a les denúncies presentades per les víctimes. 

Lloc i data: 
Institut El Palau (Sant Andreu de la Barca), Escola Mossèn Vives (La Seu d'Urgell), 

2 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 504.2. (que castiga aquells que injuriessin o amenacessin 

greument els Exèrcits, Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

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

Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Article 14.3. (que reconeix el 

dret dels pares a garantir l'educació i l'ensenyament dels seus fills de conformitat 

amb les seves conviccions religioses, filosòfiques i pedagògiques). 

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); 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 1 apartat p): 

(respecte del dret de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i 

moral que estigui d'acord amb les seves conviccions); i apartat q): (exclusió de 

qualsevol tipus de proselitisme o d’adoctrinament). 

Preàmbul Declaració Universal del Drets Humans; Convenció sobre els Drets de 

l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 16, article 17, 

article 18, article 29).  

Responsable: 
Equipo docente de los colegios. 

Font: 
La Vanguardia  
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CAS 44: En una escola de Roses s'ensenya els 

estudiants la brutalitat de la policia d'Espanya, que 

“pega gent gran”. 

Descripció dels fets: 
Després de la jornada del 

referèndum il·legal, els professors 

expliquen als alumnes que la 

Policia d'Espanya pega els avis 

quan voten lliurement. 

Fan sortir nens de tres anys a fer un 

minut de silenci “per les càrregues 

policials”. Els dies següents 

continuen traient hores lectives 

de diferents assignatures, com 

Matemàtiques o Llengua 

Catalana, per ensenyar el que ja 

anomenen a l'escola Infocat. 

«Ens arriba el nostre fill de cinc 

anys i ens dóna un paper amb 

una cosa que li han dit els 

professors que és molt important i 

molt valuosa: l'obrim i és una 

estelada. Li han donat a classe i li 

han explicat que és la bandera 

d'un poble lliure». 

L'escola emet un comunicat oficial parlant de la repressió de l'1 d'octubre. 

També expliquen contes infantils parlant d'un “Rei dolent i de les seves forces 

opressores” a Catalunya. 

Lloc i data: 
Escuela Els Grecs, Roses, 02 de octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 
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Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Generalitat de Catalunya. 

Font:  
El Mundo 
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CAS 45: Insults a fills de policies i de guàrdies civils en 

diverses escoles concertades i privades de Catalunya 

Descripció dels fets: 
“Fill de puta, feixista i assassí". 

En una escola concertada de Premià de Mar, els alumnes van insultar el fill d'un 

agent i el van anomenar «fill de puta, feixista i assassí» al bell mig de la classe, 

sense cap conseqüència. En un centre privat de FP d'Olot, els nens van dir 

«fatxa» a un altre fill de guàrdia civil. També va rebre insults la filla d’un policia 

nacional per part dels alumnes de Primària d'una escola de Sant Feliu de 

Llobregat. 

Lloc i data: 
Premià de Mar (Barcelona), Olot (Girona) i Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), 

02 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Declaració Universal del Drets Fonamentals de l’Home. 

Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Diverses escoles catalanes. 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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Tornar a  

l'índex 

 

CAS 46: La Generalitat afavoreix que els funcionaris 

facin vaga aquest dimarts sense cap rebaixa salarial 

Descripció dels fets: 
Fonts sindicals han explicat a l’agència EFE que “el Govern és comprensiu amb 

aquest atur general a Catalunya”. En conseqüència, cada Departament de la 

Generalitat ha donat indicacions el seu personal sobre la manera d’aplicar 

aquesta flexibilitat davant de la protesta de demà contra les càrregues policials 

de la jornada del referèndum. A la pràctica, això suposa que els funcionaris 

catalans no hauran d'afrontar cap rebaixa salarial per la seva absència durant 

tota una jornada laboral (com hauria de fer qualsevol treballador que secundés 

una vaga general). 

Lloc i data: 
Catalunya, 2 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa). 

Reial Decret-llei 17/1977, de 4 de març, sobre Relacions de Treball. Article 6, 

apartat 2 (estableix que durant la vaga s'entendrà suspès el contracte de treball 

i el treballador no tindrà dret al salari). 

Responsable: 
Generalitat de Catalunya 

Font: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-generalitat-favorece-funcionarios-hagan-huelga-este-martes-sin-ningun-descuento-salarial-201710022121_noticia.html
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l'índex 

 

CAS 47: L’Ada Colau suggereix que l'1 d'octubre hi va 

haver agressions sexuals de la policia 

Descripció dels fets: 
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer unes declaracions en les quals 

insinuava que per evitar les votacions en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre, 

la Policia no només es va excedir en la utilització de la força, sinó que també hi 

va haver agressions sexuals: “Ens han arribat diversos testimonis de dones que 

denuncien agressions sexuals“, va assenyalar l'alcaldessa en una entrevista a 

RAC1. 

Lloc i data: 
Barcelona, 02 d’octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal: 

Article 204 (delicte de calúmnies). 

Article 208 (delicte d'injúries). 

Article 504.2 (que castiga els que injuriessin o amenacessin greument als Exèrcits, 

Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

Responsable: 
Ada Colau 

Font: 
Europapress 

  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-remitira-fiscalia-declaraciones-ada-colau-acusa-policia-agresiones-sexuales-20171002213535.html
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Tornar a  

l'índex 

 

CAS 48: Obligació de fer vaga a l'escola Albert Vives i 

a diverses escoles de Catalunya 

Descripció dels fets: 
“Els únics bons són els Mossos". 

A l’escola l'Albert Vives, a La Seu d'Urgell (Lleida), una mare va denunciar que la 

professora del seu fill, de 2n de Primària, va dir als nens que calia fer «vaga» i que 

«els guàrdies civils i els policies són els dolents. Els únics bons són els mossos». La 

criatura li va pregar a la seva mare, amb plors, que no parlés amb la professora 

ni amb el director perquè tenia por que el peguessin. Pel que sembla, la 

professora els havia dit a classe que no comentessin res a ningú. A la mateixa 

localitat, però en una altra escola, se segueix la primera causa per odi en una 

escola: els professors explicaven a classe que «la Guàrdia Civil és dolenta i pega 

la gent». 

Lloc i data: 
La Seu d'Urgell (Lleida), 02 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Professorat de l'escola Albert Vives. 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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Tornar a  

l'índex 

 

CAS 49: Persecució a fills de guàrdies civils a l'institut 

La Plana de Vic i a l’IES Palau de Sant Andreu de la 

Barca 

Descripció dels fets: 
“Deus estar content amb el que ha fet el teu pare!" 

A l'institut La Plana de Vic, en una classe de 1r de l'ESO, el professor va demanar 

que aixequessin la mà els alumnes que donaven suport al referèndum. El fill d'un 

agent no la va aixecar i va rebre una gran quantitat d'insults i d’improperis. Pares 

de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca han denunciat fins a 10 casos 

d'adoctrinament, d’assetjament i d’incitació a l'odi per part de professors de tres 

cursos de l'ESO. Un docent li va dir a un alumne, fill d'un guàrdia civil: «Deus estar 

content amb el que ha fet el teu pare». Alguns agents van haver d'anar a recollir 

els seus fills perquè els nens estaven «plorant» davant «l’assetjament» i 

«l’assenyalament» per part del professors. 

Lloc i data: 
Vic (Barcelona), 02 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Declaració Universal del Drets Fonamentals de l’Home. 

Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Diverses escoles catalanes 

Font: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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l'índex 

 

CAS 50: Assetjament de les famílies de la caserna de 

Les Corts a l'escola dels seus fills 

Descripció dels fets: 
Famílies de guàrdies civils de la caserna de Les Corts (Barcelona) no van poder 

portar els seus fills a l'escola a causa de les manifestacions i els insults davant les 

portes de l’establiment educatiu. Els cartells deien: «Assassins». Els veïns cridaven: 

«Fora les forces d'ocupació». 

Lloc i data: 
Barcelona, 02 d’octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Declaració Universal del Drets Fonamentals de l’Home. 

Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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Tornar a  

l'índex 

 

CAS 51: L’Institut Francesc Macià de Cornellà anima 

els alumnes a no assistir a classe per enganxar cartells 

Descripció dels fets: 
“Ens han estat trepitjant". 

L'Alta Inspecció denuncia la implicació dels directors en horari lectiu a les 

vagues i a les manifestacions. A més a més del cas d'Olot, s’ha d’assenyalar el 

minut de silenci que es va organitzar al centre Vedruna o la jornada «contra 

l'ofensiva franquista del PP» a l'Institut Francesc Macià de Cornellà de Llobregat, 

que va proclamar: «Ens han estat trepitjant, a nosaltres i als nostres drets». Hi ha 

denúncies afirmant que els docents van animar a no anar a classe per sortir a 

enganxar cartells. En una escola de Primària van projectar als menors imatges 

de les càrregues policials. J. M. S.A. denuncia que el seu fill es va quedar a classe 

durant una de les aturades, però va arribar un professor, el qual li va exigir que 

abandonés l'aula. 

Lloc i data: 
Cornellà (Barcelona), 02 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Diverses escoles catalanes. 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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l'índex 

 

CAS 52: Creació d'un mapa conceptual 

independentista per difondre a les escoles de 

primària 

Descripció dels fets: 
“El mapa conceptual". 

«A diverses escoles de Primària, els professors parlen i debaten per explicar els 

nens i nenes què està passant i han elaborat un mapa conceptual per tal de fer-

ho comprendre millor». L'esquema, en poder de l'Alta Inspecció, «explica que 

han arribat la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de l'Estat espanyol, han detingut 

catorze persones, entre elles alts càrrecs de la Generalitat. Assenyala que el 

mapa se seguirà ampliant i modificant». 

Lloc i data: 
Catalunya, 02 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Escuelas de primaria catalanas y Ministerio de Educación. 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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l'índex 

 

CAS 53: Una noia escriu una carta als seus companys 

com a conseqüència de l’assetjament que pateix per 

ser filla de Guàrdia Civil 

Descripció dels fets: 
“Jo no tinc la culpa d’això que està passant". 

El coronament d’aquestes denúncies el posa la carta que una nena de tretze 

anys va escriure i va llegir als seus companys de l'escola La Mercè de Martorell: 

«El meu pare només fa la seva feina, com la resta de guàrdies civils [...]. És com 

si ara jo vaig i em començo a ficar amb els vostres pares i mares o començo a 

insultar-los; només us demano una mica de respecte en aquest tema perquè a 

mi això em fa mal [...]. Jo no tinc la culpa d’això que està passant. És la meva 

terra també, igual que la de tots. El que demano és que, si us plau, em tracteu 

com sempre, perquè som companys. El respecte, per damunt de tot». 

Lloc i data: 
Martorell (Barcelona), 02 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Declaració Universal del Drets Fonamentals de l’Home. 

Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Director y profesorado del colegio La Mercé de Martorell 

Font: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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Tornar a  

l'índex 

 

CAS 54: Minut de silenci a l’institut Ramón Llull de 

Barcelona després de les càrregues policials de l'1 

d'octubre 

Descripció dels fets: 
“Tot va succeir perquè la Guàrdia Civil va pegar la gent". El dia 2, a l’institut 

Ramon Llull de Barcelona, les tutores de 3r d'Infantil i de 2n de Primària van 

obligar els seus alumnes a guardar un minut de silenci per les càrregues policials 

del dia anterior, cosa que es va produir en aquest i en altres centres. «Tot això va 

succeir perquè la Guàrdia Civil va enganxar la gent, els hi va estirar els cabells i 

els va arrossegar per les escales», va explicar una professora als nens. «Votar és 

bo i els que no voten són dolents», va continuar, segons la denúncia que un 

policia ha presentat per «adoctrinament» a les seves filles. 

Lloc i data: 
Barcelona, 2 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Director i professorat del Ramón Llull de Barcelona. 

Font: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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l'índex 

 

CAS 55: Intent d'expulsió de policies nacionals i de 

guàrdies civils dels hotels en els quals es troben 

allotjats durant el seu desplegament a Catalunya 

Descripció dels fets: 
Després dels incidents de l’1 d'octubre, els policies i guàrdies civils pateixen 

insults, amenaces i menyspreu per part de grups separatistes a les localitats en 

les quals es troben desplegats. Com a conseqüència d'aquests atacs, els 

ajuntaments han acabat pressionant els hotels en els quals es troben allotjats els 

agents amb l’objectiu de forçar la seva sortida immediata de la localitat. 

Lloc i data: 
Pineda de Mar i Calella (Barcelona), 2 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 510 (delicte d'incitació a l'odi). 

Responsable: 
Desconeguts 

Alcaldes de Pineda de Mar i de Calella. 

Font: 
El País  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/03/actualidad/1507037150_949115.html
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CAS 56: Acorralen i intenten linxar dos guàrdies civils 

de paisà a Calella 

Descripció dels fets: 
Un centenar de radicals increpen, al crit de “fills de puta, assassins!”, i intenten 

linxar dos guàrdies civils de paisà. Van haver de ser defensats pels Mossos 

d’Esquadra. 

Lloc i data: 
Calella (Barcelona), 2 d’octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal  

Article 172 

El que, sense estar legítimament autoritzat, impedís a un altre amb violència fer 

el que la llei no prohibeix, o li compel·lís a efectuar el que no vol, sigui just o injust, 

serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o amb multa de 12 

a 24 mesos, segons la gravetat de la coacció o dels mitjans fets servir. 

(…) 

Fora dels casos anteriors, el que causi a un altre una coacció de caràcter lleu, 

serà castigat amb la pena de multa d'un a tres mesos. Aquest fet només serà 

perseguible mitjançant denúncia de la persona ofesa o del seu representant 

legal. 

Article 208 

És injúria l'acció o expressió que lesionen la dignitat d'una altra persona, 

menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estima. 

Responsable: 
Desconocidos. 

Font: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/10/02/acorralan-intentan-linchar-unos-guardias-civiles-paisano-calella-1379599
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CAS 57: "Es mata el rei i els policies dolents": conte 

infantil que un professor va explicar els seus alumnes 

Descripció dels fets: 
Després del referèndum il·legal, un professor d'institut va inventar un conte que 

va explicar a classe en el qual relatava la història d'un Rei molt dolent que 

enviava el seu exèrcit a oprimir el poble. Però el conte té “final feliç” perquè mor 

el Rei i els policies dolents. 

Lloc i data: 
Barcelona, 2 d’octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
La Sexta 

  

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/se-mata-al-rey-y-a-los-policias-malos-el-cuento-infantil-que-un-profesor-conto-a-sus-alumnos-en-cataluna_2017101359e093480cf2e892aa1d2e37.html
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CAS 58: Un vaguista: “Ja tindrem temps de matar-los” 

Descripció dels fets: 
 Durant la vaga 

independentista del 3 

d'octubre de 2017 es filtra a les 

xarxes socials un àudio d'un 

vaguista donant instruccions: 

“Si heu de passar per la 

Nacional 240 (...) només 

deixarem pas per a serveis 

d'emergència. La resta quiets, 

aturats, darrere. Sempre 

pacífic. Recordeu la no-

violència. Almenys, de 

moment; ja tindrem temps de 

matar-los”.  

Lloc i data: 
Catalunya 3 d'octubre de 2017. 

Responsable: 
Desconegut. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 172.3 (delicte de coaccions). 

Fonts: 
Dolça Catalunya 

  

Clicar per a veure el vídeo 

https://www.dolcacatalunya.com/2017/10/ya-tendremos-tiempo-matarlos-dice-convocante-la-huelga-nacionalista/
https://www.youtube.com/watch?v=xD2P1jZw7Hk
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CAS 59: L'alcalde i diversos regidors de Reus exigeixen 

a la direcció de l'Hotel Gaudí que obligui la Policia a 

abandonar les instal·lacions 

Descripció dels fets: 
S’investiga el contingut exacte 

del manifest signat pels grups 

polítics PDCat, ERC-MES, Ara 

Reus i la CUP en el qual 

pressionaven els hotels de la 

ciutat amb l’objectiu que fessin 

fora la Policia Nacional i que 

aquesta abandonés el 

municipi.  

La denúncia admesa a tràmit 

afecta catorze persones entre 

les quals es troben diversos 

membres d'associacions de 

Reus i del cos de bombers. 

Lloc i data: 
Reus (Tarragona), 3 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 172 (delicte de coaccions). 

Responsable: 
Alcalde de Reus 

Regidors acusats 

Bombers de Reus 

Font: 
El Mundo 

  

Clicar per a veure el vídeo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/10/5a058e8c468aeb3d438b45ba.html
https://www.youtube.com/watch?v=AGCczhFurQc
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CAS 60: Arrenca la bandera d'Espanya del balcó de 

l'Ajuntament 

Descripció dels fets: 
Un nacionalista arrenca la bandera d'Espanya del balcó de l'Ajuntament de 

Tàrrega. A continuació, llança l'ensenya amb menyspreu a la plaça, davant dels 

crits d’alegria de la multitud allà reunida.  

Lloc i data: 
Tàrrega (Lleida), 03 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 543 (delicte d'ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o 

emblemes). 

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
El Nacional  

http://www.elnacional.cat/es/politica/descuelgan-bandera-espanola-manresa-cerdanyola-figueres-gelida-tarrega_198210_102.html
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CAS 61: Un hotel de Calella expulsa la Guàrdia Civil 

després de l'1-O 

Descripció dels fets: 
“No volem que els hotels de Calella siguin una caserna”. Amb aquesta 

contundència s'expressava l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, davant 

mig miler de persones que es van congregar a la plaça de l'Ajuntament per 

protestar per l'actuació de les forces de seguretat espanyoles durant la jornada 

del referèndum de l'1-O. L'operatiu ha portat a l'Hotel Vila del municipi a fer fora 

els agents de la Guàrdia Civil que s'allotjaven a les seves instal·lacions i a l'Hotel 

Las Palmeras a instar els policies nacionals que s’hi allotjava a buscar un altre 

allotjament. 

Lloc i data: 
Calella, 02 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 172 (delicte de coaccions). 

Responsable: 
Alcaldessa de Calella, Montserrat Candini 

Direcció de l'Hotel Vila. 

Font: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171002/431756045137/hoteles-calella-echan-policia-nacional-guardia-civil.html
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CAS 62: El bar El Galliner de Calella presumeix de no 

atendre a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil 

Descripció dels fets: 
El propietari del bar presumeix amb un cartell de no atendre les forces de 

seguretat que no siguin autonòmiques. 

Lloc i data: 
Calella, 5 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

de les activitats recreatives, que remet a la regulació de desenvolupament del 

Decret 112/2010, de 31 d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives, de 

la Generalitat de Catalunya. Vulneració articles 50.2 i 51.1 i 2: 

Article 50 

Dret d'admissió 

2. L'exercici del dret d'admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per 

raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, 

identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social 

de les persones usuàries dels establiments i dels espais oberts al públic, tant pel 

que fa a les condicions d'accés com a la permanència en els establiments i a 

l'ús i gaudi dels serveis que s'hi presten. 

Article 51 

Condicions d'accés 
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 1. Les condicions d'accés sobre les quals es pot basar l'exercici del dret 

d'admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries 

ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris que puguin produir 

indefensió a les persones usuàries o consumidores. Tampoc poden ser contràries 

als costums vigents a la societat. Aquestes condicions s'han de fer constar en un 

rètol o placa amb les característiques que es determinen a l'annex IV d'aquest 

Reglament. 

2. La persona titular de l'establiment obert al públic o la persona organitzadora 

de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa ha de trametre una còpia del 

rètol indicat a l'apartat anterior al servei territorial competent en matèria 

d'espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir 

la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment 

establerts.  (...) 

Responsable: 
Propietari Bar El Galliner 

Font: 
La Razón 

 

  

http://www.larazon.es/local/cataluna/el-bar-el-galliner-de-calella-presume-de-no-servir-a-la-policia-naciona-y-a-la-guardia-civil-GG16456330


Associació  Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

89 

Tornar a  

l'índex 

 

CAS 63: Piquets independentistes apedreguen un 

cotxe i agredeixen el conductor 

Descripció dels fets: 
 Durant la vaga del 8 d'octubre, 

un piquet independentista, que 

provava de tallar una autopista 

catalana va apedregar un 

vehicle. Quan es va aturar, el 

conductor va ser amenaçat i 

gairebé agredit físicament. Quan 

va arribar la policia, simplement 

va ordenar al conductor que 

prosseguís la marxa sense dur a 

terme aparentment cap 

detenció. 

Lloc i data: 
Catalunya, 08 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix:  
Codi Penal:  

Article 147 (delicte de lesions). 

Article 263 (delicte de danys). 

Responsable: 
Convocants de la vaga: Intersindical CSC, Òmnium Cultural, Assemblea 

Nacional de Catalunya i CUP. 

Abandonament de funcions: Mossos d'Esquadra. 

Font: 
OK Diario 

  

Clicar per a veure el vídeo 

https://okdiario.com/espana/2017/11/09/piquetes-apedrean-conductor-cortar-autopista-luego-intentan-agredir-1498744
https://www.youtube.com/watch?v=Yu7P8HgAw78&feature=youtu.be&t=5
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CAS 64: "Es computa com agressió fins i tot l’ ansietat 

de veure les càrregues per la televisió" 

Descripció dels fets: 
«A l'hospital es va activar un protocol de l'1-O i fins i tot l’ansietat per veure les 

càrregues policials a la televisió es van explicar com agressions degudes a les 

càrregues». És el testimoni d'un empleat de l'Hospital del Mar de Barcelona al 

qual Crònica ha tingut accés. 

Segons explica, en aquest hospital -que depèn de la Conselleria de Salut 

encarregada de difondre les dades del càlcul de ferits- els empleats van rebre 

una ordre «no escrita» en la qual se'ls manava utilitzar «un codi concret» per 

tipificar els ferits per l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l'1 

d'octubre. 

Lloc i data: 
Catalunya, 09 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa), pel que fa a les 

instruccions verbals, i article 390.1 (falsedat en document públic). 

Responsable: 
TV3, Marta Torrecillas (CUP). 

Font: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/08/59d9237646163f58078b45c2.html
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CAS 65: Amenaces de mort a Catalunya al Xavier 

García Albiol, a l’Albert Rivera i a la Inés Arrimadas 

Descripció dels fets: 
El president del Partit Popular de Catalunya, García Albiol, va denunciar el 4 

d'octubre, tres dies després de la celebració del referèndum il·legal, que havia 

estat amenaçat a la xarxa social Twitter. El polític va exhibir els missatges que va 

rebre, en un dels quals es deia expressament que «torni ETA» perquè «caldria 

matar-lo a ell i a la seva família». En un altre dels comentaris, un usuari desafia el 

polític a moure's sense escorta policial i així “un dels dos no se’n sortirà”. També 

el van insultar dient-li «nazi». 

En la mateixa línia, Ciutadans va denunciar divendres passat les amenaces als 

seus líders. Una pintada al barri de Fontajau, de Girona, al carrer Valentí Almirall 

i Llozer, deia el següent: «Puta Espanya. ETA.CAT Arrimadas i Rivera, us matarem», 

amenaçant el president i portaveu nacional de la formació i la cap de l'oposició 

a Catalunya. Ciutadans, que en els últims dos mesos ha sofert una dotzena 

d’agressions, va denunciar els fets i va condemnar en un comunicat «qualsevol 

tipus de violència». 

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha obert d'ofici una investigació 

per amenaces. El magistrat considera que els atacs als tres polítics, que han 

tingut lloc entorn del referèndum il·legal, poden representar delictes 

d'enaltiment del terrorisme i d'amenaces i ha obert diligències prèvies per tal 

d’aclarir els fets, segons han informat fonts jurídiques. 

Lloc i data: 
Catalunya, 9 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal: 

Article 510.1 (delicte d'incitació a l'odi i discriminació per raó d'ideologia)  

Article 579.1 (que castiga el que, per qualsevol mitjà, difongui públicament 

missatges o consignes que tinguin com a finalitat o que, pel seu contingut, siguin 

idonis per incitar a altres a la comissió d'algun dels delictes de terrorisme previstos 

al Capítol VII del Títol XXII). 

Responsable: 
Desconegut 

Font: 
ABC  

http://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-investiga-amenazas-muerte-cataluna-albiol-rivera-y-arrimadas-201710091245_noticia.html
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CAS 66. Separatistes agredeixen diversos joves a 

Madrid el 12-O 

Descripció dels fets: 
Set independentistes catalans van clavar cops de puny i puntades de peu i van 

llançar objectes del mobiliari urbà a altres joves d'ideologia contrària. Els fets van 

ocórrer el 12 d'octubre a la cèntrica discoteca madrilenya Teatre Barceló, en la 

qual havia estat desplegada una gran bandera d'Espanya. 

Tots els arrestats són homes majors d'edat. 

Lloc i data: 
Madrid, 12 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 147 (delicte de lesions), amb l'agreujant 4t de l'article 22: cometre el 

delicte per motius de discriminació referent a la ideologia. 

Article 558. (delicte de desordres públics. En l'esmentat precepte es castiga 

aquells que pertorbin greument l'ordre en un establiment públic amb motiu de 

la celebració d'espectacles esportius o culturals. 

Responsables 
Els set ciutadans detinguts 

Font: 
La Gaceta  

https://gaceta.es/espana/detenidos-siete-separatistas-agredir-varios-jovenes-madrid-20171121-1602/
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CASO 67: Burles a Twitter després de la mort d’un 

pilot a l'accident d'un avió militar a Albacete 

Descripció dels fets: 
Diversos tuïts ofensius després de la mort del pilot de les Forces Aèries a Albacete. 

Un dels autors ha estat @MiquelSaperas, des del seu perfil d’Avellana Digital, una 

publicació de Reus (Tarragona), el qual s’ha demanat després de la tragèdia si 

eren "coses del karma". Una de les intervencions més criticades a les xarxes 

socials de microblogging ha estat @5Mariola, nom de Mariola Ruiz, de 

Barcelona, que ha insinuat que "potser ara sí que tenim alguna cosa a celebrar" 

en el seu compte oficial, que després ha tancat. Un altre denunciat per un 

presumpte delicte d'odi ha estat @JoanJosepVentu2, que ha assegurat que "un 

català ha escopit al cel i ha caigut un avió". 

Lloc i data: 
Xarxes Socials, 12 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Article 504.2 del Codi Penal (que castiga els que injuriessin o amenacessin 

greument els Exèrcits, Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

Responsable: 
Miquel Saperas, Mariola Ruíz. 

Font: 
Crónica Global  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tuiteros-burlaron-piloto-muerto-eurofighter-albacete_92741_102.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=Post
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CAS 68: Un membre d'ERC es burla de la mort del 

pilot de l'Eurofighter: "Per quan els controls 

d'alcoholèmia a l'aire?" 

Descripció dels fets: 
Tuït ofensiu de Domingo Mir després de la mort del pilot de les Forces Aèries a 

Albacete. El coordinador d'ERC a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) s'ha 

preguntat després de l'accident aeri: "Per quan els controls d'alcoholèmia a 

l'aire?". 

Lloc i data: 
Catalunya, 12 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Article 504.2 del Codi Penal (que castiga els que injuriessin o amenacessin 

greument els Exèrcits, Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

Responsable: 
Domingo Mir 

Font: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59dfadff22601d980e8b4612.html
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CAS 69: Una diputada autonòmica es refereix a la 

bandera d'Espanya com a “drapet” 

Descripció dels fets: 
El dia 6 de setembre, els diputats del Partit Popular van dipositar en els seus 

escons, abans de la votació de la Llei del Referèndum, banderes d'Espanya i de 

Catalunya. 

Moments després, la diputada de Catalunya Sí que és Pot Àngels Martínez va 

retirar aquestes banderes i les va lliurar a la diputada Reguant, qui va declarar 

en acabar la sessió: “Sí, ja he tirat aquests drapets”. 

Els fets van ser denunciats davant de la Fiscalia per ‘Catalunya Somos Todos’, 

entenent que aquestes afirmacions constitueixen un ultratge a la bandera. 

Lloc i data: 
Barcelona, 12 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 543 (delicte d'ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o 

emblemes). 

Responsable: 
Eulàlia Reguant 

Font: 
Crónica Global  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/trapos-sucios-reguant_92534_102.html
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CAS 70: "Marieta, covard, botifler": l’assetjament 

contra l'alcalde de Terrassa, contrari al referèndum 

Descripció dels fets: 
“M'han dit que sóc un botifler, un venut, un covard, un caguetes i un traïdor. 

També m'han dit que sóc un sociata de merda, que sóc una deixalla i que faig 

olor a caqueta. M'han suggerit que marxi de Terrassa, que no em tornaré a 

despertar, que sóc un mal català, un imbècil, un indigne, un tros de merda i un 

marieta fastigós, entre d’altres coses. Han criticat la meva condició sexual i han 

traspassat el límits, assetjant la meva parella i els meus pares”. 

Lloc i data: 
Terrassa (Barcelona), 13 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal, Article 510 (delicte d'incitació a l'odi). 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
El Español  

https://www.elespanol.com/reportajes/20170913/246476197_0.html


Associació  Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

97 

Tornar a  

l'índex 

 

CAS 71: Així adoctrina els seus alumnes en el 

nacionalisme “la millor escola d'Espanya” 

Descripció dels fets: 
La professora els havia fet veure que els seus papes eren dolents. O, almenys, 

així ens ho expliquen diversos pares. Els seus fills, de tan sols 10 anys, van ser 

públicament assenyalats quan la seva professora de 5è de Primària va demanar 

que s'aixequessin aquells els pares dels quals no havien anat a votar en el 

referèndum del passat 1 d'octubre. 

Després, la professora va engegar la seva sessió d'adoctrinament: els vostres 

pares estan equivocats, votar és el millor del món. Així ho expliquen els pares. No 

es tracta d'un fet aïllat. El passat 2 d'octubre l'escola va obligar els seus alumnes 

a realitzar un minut de silenci pels “900 ferits per la policia l'1 d'octubre”. L’escola 

ho desmenteix i explica que les actuacions del centre es feien “en nom de la 

pau”. 

Lloc i data: 
Col·legi Montserrat, 13 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Direcció i professora de 5è de primària de l'escola Montserrat. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/10/asi-adoctrina-alumnos-nacionalismo-mejor-colegio-espana/
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CAS 72: Assetjament a les escoles de Catalunya. 

Entrevista a un professor que el pateix 

Descripció dels fets: 
Adoctrinament, insults i escarnis als castellanoparlants, a pesar de les sentències 

dels tribunals a favor del dret a decidir la llengua d’escolarització. Professors 

obliguen els alumnes a parlar en català menyspreant el seu dret a poder parlar 

en la seva llengua materna, llengua oficial de l'Estat. 

“Una nena acaba de donar-se un cop a la cama. La ferida no té importància, 

però la petita plora sense parar i demana a la professora que la curi. S'adreça a 

la mestra en castellà i la docent li respon en català. «Perdona, no t'estic 

entenent, què m'estàs dient?», diu la professora. L'alumna de Primària insisteix en 

castellà, però és ignorada. Fins que no demana ajuda en català no la traslladen 

a la infermeria”. 

Lloc i data: 
Catalunya, 13 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 16, article 18, article 29). 

Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Algunes escoles catalanes. 

Font: 
La Razón  

http://www.larazon.es/sociedad/el-acoso-en-los-colegios-catalanes-llega-al-limite-vete-a-tu-tierra-EA16527232
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CAS 73: Adoctrinament a les escoles catalanes 

explicat per un inspector educatiu de Barcelona 

Descripció dels fets: 
L'inspector Jordi Cantallops narra la realitat a les escoles catalanes i confirma, 

amb evidències, l'adoctrinament. A tall d'exemple esmenta: 

El sindicat Ames recentment denunciava l’adoctrinament als llibres de 

Coneixement del Medi de 5è i de 6è de Primària, que segons la seva opinió 

enalteixen el que separa o diferencia a Catalunya de la resta d'Espanya i 

oculten allò que les uneix, presentant la relació entre ambdues com un 

enfrontament constant en el qual Espanya sempre coarta les llibertats, els 

costums i les tradicions de Catalunya. Igualment fa referència a mapes en els 

quals se separa Espanya dels anomenats Països Catalans, de Galícia i d’Euskadi. 

Lloc i data: 
Barcelona, 16 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 29). 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Ministeri d'Educació, ministre Iñigo Méndez de Vigo. 

Font: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/16/59e3ae1a46163f94488b4640.html
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CAS 74: Circular repartida als instituts amb l’objectiu 

d’organitzar una concentració en aquests 

establiments per la detenció del Jordi Cuixart i del 

Jordi Sánchez 

Descripció dels fets:  
Instituts de Catalunya convoquen els alumnes a manifestar-se després de la 

detenció dels responsables d'ANC i d’OC, sense tenir en compte l'opinió dels 

alumnes, dels pares o, fins i tot, del professorat. 

Lloc i data: 
Catalunya, 17 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix:  
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 29). 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació. Article 1 apartat q, Article 

2 apartat i, Article 91.1 g, Funcions del 

Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 

reguladora del Dret a L'educació. 

Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació 

de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin 

la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i 

apartat q): exclusió de qualsevol tipus 

de proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Desconegut. 

Font:  
La Gaceta  

https://gaceta.es/espana/adoctrinamiento-colegios-catalanes-cataluna-ejemplos-20171024-1224/
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CAS 75: El Xavier García Albiol pateix un escarni a la 

inauguració de la seu del PPC a Sant Cugat 

Descripció dels fets: 
El líder dels populars catalans, Xavier García Albiol, i altres membres del PPC han 

estat rebuts entre insults i crits de “fora” a la inauguració de la nova seu de la 

formació a Sant Cugat. Prop d'un centenar de persones s'han concentrat a les 

portes de l'edifici que acollirà les noves oficines dels populars a la localitat amb 

pancartes contràries a l'aplicació de l'article 155 i a favor de l'alliberament del 

Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart.   

Lloc i data: 
San Cugat, 19 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Article 514.4 del Codi Penal (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 reunió o manifestació 

lícita, quan no constitueixi infracció penal). 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432190169695/albiol-escrache-sede-ppc-sant-cugat.html
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CAS 76: Atac a l'autoritat que protegia la Delegació 

del Govern a Barcelona 

Descripció dels fets: 
La sentència indica que els 

condemnats van acudir a la seu de 

la Delegació i que un cop allà, 

després d'una discussió, van insultar 

i van agredir els agents. 

El Jutjat d'Instrucció 28 de 

Barcelona, com a jutjat de guàrdia, 

va condemnar Aina A., veïna de 

Taradell, i Adrià C., veí de Tàrrega, a 

quatre mesos de presó i una multa 

de 120 euros per una falta 

d'atemptat a l'autoritat i resistència. 

Els condemnats van reconèixer els 

fets a un judici ràpid després de 

passar la nit a la comissaria. Van ser aturats per un aldarull amb els agents del 

Cos Nacional de Policia davant de la Delegació del Govern a Barcelona 

dissabte, després de la manifestació sobiranista per demanar la llibertat dels 

líders de l'ANC i d’Òmnium Cultural i protestar per l'aplicació de l'article 155 de 

la Constitució. 

Lloc i data: 
Barcelona, 24 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Article 550.1 del Codi Penal (delicte d'atemptat a agents de l'autoritat). 

Responsable: 
Aina A., veïna de Taradell, i a Adrià C., veí de Tàrrega 

Font: 
El Mundo  

Clicar per a veure el vídeo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/24/59ef194be5fdea7c208b45c8.html
https://www.youtube.com/watch?v=8pWOFXgcZMQ
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CAS 77: Un institut no té en compte als pares 

d’alumnes menors davant de la convocatòria d'una 

vaga "contra la repressió franquista" 

Descripció dels fets: 
 Un institut del Baix Llobregat s'ha saltat el procediment habitual i, en lloc de 

sol·licitar que els estudiants menors d'edat obtinguin permís dels seus pares per 

acudir a la vaga, ha demanat a aquests mateixos alumnes que signin ells, amb 

el seu DNI, per donar el vistiplau a la vaga general estudiantil convocada per a 

demà i dijous amb el lema "No podreu empresonar tot un poble. Contra la 

repressió franquista".  

L'atur ha estat convocat pel Sindicat d'Estudiants coincidint amb el Ple del 

Parlament on el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciarà la 

seva resposta a l'aplicació de l'article 155 per part del Govern. 

Lloc i data: 
Baix de Llobregat, 24 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 
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Vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets 

de l’Infant. 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 

apartat i, Article 91.1 g, Funcions del Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Direcció de l'institut i Generalitat. 

Font: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/24/59ef19ace5fdea2c368b459a.html
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CASO 78: Cartells nacionalistes amenaçadors a la 

universitat 

Descripció dels fets: 
Durant la vaga d'estudiants a Catalunya, va 

aparèixer un cartell a la universitat amb un 

esquirol penjat. Sota del dibuix, el següent 

missatge: “Amb el poble o contra el poble”.  

El cartell va acompanyat pels símbols 

separatista, comunista i feminista. 

Lloc i data: 
Catalunya, 25 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 169 (delicte d'amenaces). 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
Dolça Catalunya  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/11/coses-pacifiques-veurem-avui-la-vaga-nacionalista/
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CAS 79: Publiquen missatges contra els policies de l'1-

O: "No mereixeu viure" 

Descripció dels fets: 
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut des d'inicis de mes cinc 

persones acusades de difondre a través de les seves xarxes socials missatges 

contra els policies que van actuar a Catalunya durant el referèndum de l'1 

d'octubre. 

Lloc i data:  
Lleida, Tremp, Albatàrrec i Tortosa, 26 de octubre, 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 204 (delicte de calúmnies). 

Article 208 (delicte d'injúries). 

Article 504.2 (que castiga els que injuriessin o amenacessin greument als Exèrcits, 

Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

Responsables: 
Cinc veïns de les localitats esmentades. 

Font: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/17/5a0ed2b422601d683a8b4579.html
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CAS 80: El Parlament de Catalunya aprova la resolució 

per declarar la independència 

Descripció dels fets: 
El Parlament en va aprovar en votació secreta, per 70 vots a favor, deu en 

contra i dues abstencions, la proposada de Junts pel Sí i la CUP que proposa 

declarar la independència i obrir un procés constituent que "acabi amb la 

redacció i aprovació de la constitució de la república". El text instava, a més, el 

Govern a desplegar la llei de transitorietat. L'oposició es va absentar en el 

moment de la votació. 

Lloc i data: 
Barcelona, 27 d'octubre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola. Article 1.2 (La sobirania nacional resideix en el poble 

espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat); article 2 (La Constitució es 

fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i 

indivisible de tots els espanyols); i articles 167 i 168 (que estableixen el 

procediment per a la reforma constitucional). 

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Article 222 (que exigeix una majoria 

qualificada de dues terceres parts dels diputats per aprovar una reforma dels 

seus títols I i II). 

Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. Article 87.1 

(deure de tots els poders públics de complir les resolucions del Tribunal 

Constitucional). 

Codi Penal:  

Article 404 (delicte de prevaricació administrativa). 

Article 410 (delicte de desobediència a les resolucions del Tribunal 

Constitucional). 

Article 472 (delicte de rebel·lió. L'esmentat article castiga els que s'alcessin 

violenta i públicament per a qualsevol de les finalitats següents: (….) 5è Declarar 

la independència d'una part del territori nacional). 

Article 544 (delicte de sedició. L'esmentat article s'aplica a aquells que, sense 

estar comprès en el delicte de rebel·lió, s'alcin pública i tumultuàriament per 

impedir, per la força o fora de les vies legals, l'aplicació de les Lleis o a qualsevol 

autoritat, corporació oficial o funcionari públic, el legítim exercici de les seves 

funcions o el compliment de les seves decisions, o de les resolucions 

administratives o judicials. En cas que s'entengués que no ha existit violència, en 
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lloc d'apreciar-se un delicte de rebel·lió, seria aplicable aquest article). A la 

querella de la Fiscalia General de l'Estat s'ha utilitzat aquesta qualificació 

alternativa, valorant l'actuació de la Generalitat i del Parlament durant tot el 

procés separatista, i tenint també en compte les mobilitzacions i incidents 

violents que s'han anat produint, entenent que formen tots ells part d'un pla 

perfectament elaborat. 

Responsable: 
Junts pel Sí i CUP. 

Font: 
El País  

https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509105810_557081.html
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CAS 81: Comença la retirada de banderes d'Espanya 

a Catalunya: el Parlament, Girona i Sabadell 

Descripció dels fets: 
El Parlament de Catalunya i els Ajuntaments de Girona i Sabadell (Barcelona) 

van retirar la bandera d'Espanya de les seves seus després que el Parlament 

declarés la República catalana. Les persones congregades davant la 

Generalitat també van demanar la retirada la bandera espanyola amb crits de 

"fora, fora." 

A Girona van despenjar la bandera de la façana de l'edifici consistorial entre 

aplaudiments i crits d'independència de centenars de persones que s'havien 

reunit a la plaça del VI per seguir el ple del Parlament. 

Lloc i data: 
Barcelona, Girona i Sabadell, 27 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

Article 9.2. (que estableix que el Document Nacional d'Identitat serà obligatori 

a partir dels catorze anys). 

Constitució Espanyola. Article 4.2. Els Estatuts podran reconèixer banderes i 

ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran al costat 

de la bandera d'Espanya als seus edificis públics i als seus actes oficials. 

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Article 8.6 (que estableix que La protecció 

jurídica dels símbols de Catalunya és la que correspon als altres símbols de 

l'Estat). 

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 3r.1, 4t, 5è i 6è.2 (que regulen la 

presència de la bandera espanyola, de les de les Comunitats Autònomes i de 

les entitats locals als edificis i establiments de les respectives Administracions). 

Responsable: 
Generalitat de Catalunya i alcaldes de Girona i Sabadell. 

Font: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-27/girona-sabadell-bandera-espanola-republica-catalana_1468210/
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CAS 82: El centre escolar Lluïsos de Gràcia organitza 

un taller per “fer cartes boniques per als Jordis (en 

referència al Jordi Cuixart i al Jordi Sánchez)” 

Descripció dels fets: 
El centre escolar Lluïsos de Gràcia va 

organitzar un taller per “fer cartes boniques 

per als Jordis”, en referència al Jordi Cuixart 

i Jordi Sánchez, empresonats a Soto del 

Real. 

L'escriptora Empar Moliner va anunciar a 

Twitter la seva participació juntament amb 

la il·lustradora Cristina Losantos. 

Lloc i data: 
Barcelona, 28 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant 

(preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Constitució Espanyola. (Article 16, Article 

27.2 i .3). 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació. Article 1 apartat q, Article 2 apartat i, Article 91.1 g, Funcions del 

Professorat 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a L'educació. Article 18. 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya. Article 1 apartat p): dret 

de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui 

d'acord amb les seves conviccions; i apartat q): exclusió de qualsevol tipus de 

proselitisme o adoctrinament. 

Responsable: 
Col·legi Lluïsos de Gracia. 

Font:  
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/empar-moliner-ayudara-los-ninos-los-lluisos-gracia-enviar-cartas-bonitas-los-jordis/
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CAS 83: Cremar el passaport, tallar el DNI...els 

independentistes s’embalen. 

Descripció dels fets: 
Després que el Parlament de Catalunya proclamés la República catalana, 

alguns ciutadans han començat a mostrar el seu rebuig per Espanya trencant i 

cremant els seus documents d'identitat. 

Un veí de Figueras (Girona) no ha tardat a penjar en el seu perfil de Twitter una 

foto del seu DNI tallat a tisora amb el missatge: "Adéu Regne d'Espanya!", "Hola 

República catalana!" un missatge que aviat li han retret milers de seguidors. 

Lloc i data: 
Catalunya, 28 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

Article 9.2. (que estableix que el Document Nacional d'Identitat serà obligatori 

a partir dels catorze anys). 

Constitució Espanyola. Article 4.2. Els Estatuts podran reconèixer banderes i 

ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran al costat 

de la bandera d'Espanya als seus edificis públics i als seus actes oficials. 

Estatut d'Autonomia de Catalunya. Article 8.6 (que estableix que La protecció 

jurídica dels símbols de Catalunya és la que correspon als altres símbols de 

l'Estat). 



Associació  Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

112 

Tornar a  

l'índex 

 

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 3r.1, 4t, 5è i 6è.2 (que regulen la 

presència de la bandera espanyola, de les de les Comunitats Autònomes i de 

les entitats locals als edificis i establiments de les respectives Administracions). 

Responsable: 
Carles Vilaseca (@carlesvilaseca ) i altres tuitaires 

Font: 
El Español  

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20171027/257475209_0.html
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CASO 84:TV3 es refereix a Puigdemont com a 

"president de la Generalitat" i el Govern central 

presenta una queixa 

Descripció dels fets: 
La televisió autonòmica catalana, TV3, va presentar aquest dissabte la 

intervenció gravada de Carles Puigdemont qualificant-lo com a "president de 

la Generalitat", malgrat que ja ha entrat en vigor el seu cessament en virtut a 

l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. 

Lloc i data: 
Barcelona, 28 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola. Article 20.1. Es reconeixen i protegeixen els drets: d) A 

comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. 

Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. Article 4 

apartat 5. (Totes les persones tenen el dret que la comunicació informativa 

s'elabori d'acord amb el deure de diligència en la comprovació de la veracitat 

de la informació i que sigui respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural) 

i apartat 6 (totes les persones tenen el dret a ser informats dels esdeveniments 

d'interès general i a rebre de forma clarament diferenciada la informació de 

l'opinió). 

Responsable: 
TV3 

Font: 
20 Minutos  

http://www.20minutos.es/noticia/3172866/0/tv3-sigue-presentando-carles-puigdemont-president-generalitat/#xtor=AD-15&xts=467263
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CAS 85: Tuïts de la “República de Catalunya” amb 

imatges d'una bomba contra Espanya 

Descripció dels fets: 
Des del perfil “República de Catalunya” a 

Twitter descriu com preparar una bomba 

contra els espanyolistes. 

Els tuïts indiquen que estan “preparant un petit 

regal per a la merda espanyola traïdora” i “per 

netejar la nostra república de la merda 

espanyolista”. 

Lloc i data: 
Barcelona, 28 d'octubre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 510.1 a) (que castiga a 

aquells que públicament fomentin, promoguin 

o incitin directa o indirectament a l'odi, a 

l’hostilitat, a la discriminació o a la 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 degut al seu origen 

nacional). 

Responsable: 
Desconegut 

Font:  
La Razón 

 

  

http://www.larazon.es/espana/cuelgan-tuits-de-la-republica-de-cataluna-con-imagenes-de-una-bomba-contra-espana-CD16737713
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CAS 86: Colpegen un jove per arrencar cartells 

separatistes 

Descripció dels fets: 
El Nacho es dirigia cap a casa seva quan va veure un cartell independentista 

en un fanal i va decidir arrencar-lo. Una furgoneta que passava per allà es va 

parar en sec: “D'ella va baixar una dona i va començar a insultar-me. Volia 

agafar el que havia arrencat. Em va dir de tot. Li vaig dir que em deixés en pau 

i vaig seguir caminat”. Tot just uns metres més endavant, i quan Nacho intentava 

oblidar la desagradable topada escoltant música amb els seus cascos, va 

descobrir que la furgoneta l'havia seguit. Quan es disposava a creuar una 

carretera els ocupants del vehicle van simular anar a atropellar-lo: “Llavors vaig 

tornar a pujar ràpidament a la vorera. Van parar davant meu i des de la 

finestreta em van dir: ‘Marx al teu punyeter país, si això no t'agrada deixa'ns a 

nosaltres en pau, que volem una república i un país lliure'”. El Nacho no es va 

quedar callat: “Els vaig dir que era al meu país i que potser era ella la que 

sobrava”. 

La mateixa furgoneta el va seguir encara uns metres més fins que d'ella es va 

baixar un home “corpulent, tres caps més alt que jo” que, després de llançar-lo 

bruscament a terra, li va clavar un cop de puny a la cara mentre s'aixecava. “I 

volia continuar lluitant, es va posar en posició de boxejar i, és clar, vaig marxar 

corrent”. No va servir de res l'advertència que va llançar a l'agressor dient-li que 

era menor d'edat “que era mentida, però és el que se'm va ocórrer en aquell 

moment per intentar aturar el cop”. 

Lloc i data: 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 4 de novembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 147 (delicte de lesions). 

Article 172 (delicte de coaccions). 

Article 208 (delicte d'injúries). 

Responsables 
Desconocidos 

Font: 
El Independiente 

  

https://www.elindependiente.com/politica/2017/11/08/me-dijeron-vete-puto-pais-agredirme-san-cugat-valles/
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CAS 87: Un mosso d'esquadra amenaça de multar el 

conductor d'un autobús per fer onejar una bandera 

d'Espanya 

Descripció dels fets: 
Els fets es van produir durant l'acte 

per donar suport a la Inés Arrimadas, 

l’Albert Rivera i el Toni Cantó a Sant 

Andreu de Llavaneres (Barcelona), 

contra la declaració de persones 

non grates pronunciada per 

l'Ajuntament de la localitat. 

El conductor d'un autocar va 

aixecar una bandera d'Espanya i va 

saludar amb el clàxon del vehicle 

els manifestants. En aquell moment, 

un mosso, inspector en cap de la 

Unitat de Seguretat Ciutadana de 

Mataró (Barcelona) va amenaçar 

de multar el conductor: “com torni a aixecar la mà així el denuncio”, va advertir 

el policia. A més, l'agent el va amenaçar dient que apuntaria la matrícula del 

vehicle. 

Lloc i data: 
Barcelona, 05 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 169 (delicte d'amenaces). 

Responsable: 

Mosso d'esquadra 

Responsable: 
Mosso d´Esquadra 

Font: 
OK Diario 

  

Clicar per a veure el vídeo 

https://okdiario.com/videos/2017/11/04/mosso-desquadra-amenaza-multar-conductor-autobus-ondear-bandera-espana-1484929
https://www.youtube.com/watch?v=T30eVsvHxFA


Associació  Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

117 

Tornar a  

l'índex 

 

CAS 88: Una agent dels Mossos d'Esquadra es 

refereixi a la Policia Nacional: “Amb una petita bomba 

s'anaven a prendre per cul” 

Descripció dels fets: 
Des del perfil Susan Flower, una agent dels Mossos d'Esquadra publica a través 

de Facebook el següent missatge en referència als policies nacionals: 

“Els tinc tan a prop que amb una petita bomba s'anaven a prendre per cul i no 

serien 155, sinó més de deu mil que l'únic que fan és donar per cul i intimidar tots 

els que treballem al port amb les seves punyeteres metralladores intimidants. 

Em cago en tots, ni presó ni res. Escampats els deixava jo, al moll. Estic tipa de 

veure'ls cada dia i a sobre fent despesa. A prendre per cul tots els del piolín. 

Visca Catalunya”. 

Lloc i data: 
Barcelona, 06 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 504.2 (que castiga els que injuriessin o amenacessin greument 

als Exèrcits, Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

Responsable: 
Mosso d'Esquadra, a Twitter Susan Flower 

Font: 
Caso Aislado  

https://casoaislado.com/una-agente-de-los-mossos-desquadra-muestra-su-odio-a-la-policia-nacional-con-una-pequena-bomba-se-iban-a-tomar-por-culo/
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CAS 89: L'informatiu infantil de TV3 explica els nens 

catalans què són els presos polítics 

Descripció dels fets: 
L'informatiu de TV3 'InfoK' va emetre un 

curt per aclarir als menors "què és un 

pres polític" i per què es considera que 

els membres del Govern i els presidents 

de l'ANC i Òmnium Cultural ho són. "Un 

pres polític és una persona que és a la 

presó per les seves idees polítiques, per 

pensar i actuar diferent que les persones 

que governen un país". 

Lloc i data:  
Barcelona, 07 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola. Article 20.1. Es reconeixen i protegeixen els drets: d) A 

comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. 

Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. Article 4 

apartat 5. (Totes les persones tenen el dret que la comunicació informativa 

s'elabori d'acord amb el deure de diligència en la comprovació de la veracitat 

de la informació i que sigui respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural) 

i apartat 6 (totes les persones tenen el dret a ser informats dels esdeveniments 

d'interès general i a rebre de forma clarament diferenciada la informació de 

l'opinió). 

Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 18, article 29). 

Responsable: 
TV3 

Font: 
El Mundo 

  

Clicar per a veure el vídeo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/07/5a01a902e5fdea3d038b45e5.html
https://www.youtube.com/watch?v=EO8lghsl2MU
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CAS 90: Un capellà de Girona expulsa “per tota la 

vida” de la seva església els feligresos no 

independentistes 

Descripció dels fets: 
Joan Pujol i Prat, el rector de San Feliu de Guíxols (Girona), afirma que els ex 

consellers que han estat detinguts pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació 

de caudals públics són "homes i dones que no han fet res més que ser fidels i 

coherents" i demana que la seva oració "sigui per a aquests homes i dones que 

són el govern legítim dels catalans". 

La polèmica ha estat encara més gran quan molts dels parroquians han decidit 

queixar-se al mateix rector de la seva actitud i els ha expulsat, assegurant que 

tenen vetada l'entrada al temple durant la resta de la seva vida. 

Lloc i data: 
Girona, 07 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 172 (delicte de coaccions). 

Codi de Dret Canònic (Part III, Títol I, Dels Llocs Sagrats. Cànons 1210, 1214, 1221). 

1210 En un lloc sagrat només es pot admetre allò que afavoreixi l’exercici i el 

foment del culte, de la pietat i de la religió, i es prohibeix allò que no estigui en 

consonància amb la santedat del lloc (...). 

1214 Per església s’entén un edifici sagrat destinat al culte diví, al qual els fidels 

tenen dret a entrar per a la celebració, sobretot pública, del culte diví. 

1221 La entrada a l’Església ha de ser lliure i gratuïta durant el temps de les 

celebracions sagrades. 

Responsable: 
Joan Pujol i Prat, rector de Sant Feliu de Guíxols 

Font: 
Periodista Digital  

http://www.periodistadigital.com/ciencia/educacion/2017/11/07/un-cura-de-gerona-expulsa-de-por-vida-de-su-iglesia-a-los-feligreses-no-independentistas.shtml
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CAS 91: Pintades amenaçant de mort els espanyols 

Descripció dels fets: 
Després de la vaga del 8 de novembre de 

2017, apareixen pintades als carrers de 

Barcelona amenaçant de mort els 

espanyols. 

Lloc i data: 
Cantonada de la carrers Escultor Canet i 

Sugranyes de Barcelona, 8 de novembre 

de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 169 (delicte d'amenaces): 

Article 263.1 (delicte de danys) 

Article 510.1 a) (que castiga aquells que 

públicament fomentin, promoguin o incitin 

directament o indirectament a l'odi, a l’hostilitat, a la discriminació o a la 

violència contra un grup, contra una part del mateix o contra una persona 

determinada per motius referents a la pertinença a una nació o pel seu origen 

nacional). 

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 privats a la via pública, quan no constitueixin infracció 

penal). 

Responsables:  
Convocants de la vaga: Òmnium Cultural, Assemblea Nacional de Catalunya, 

CUP i sindicat CSC. 

Font: 
Dolça Catalunya 

 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/11/mensaje-dejaron-ayer-los-huelguistas-pacificos-sants/
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CAS 92: Denuncien una regidora de la CUP per injúries 

a les Forces de Seguretat 

Descripció dels fets: 
La regidora de la CUP a Barcelona, Maria Rovira, va acusar les Forces i Cossos 

de Seguretat de l'Estat “d'exercir una funció social repressiva i d’estar 

compromeses amb l'ordre vigent injust”; també va acusar els Mossos “d'ostentar 

el monopoli de la violència” i a la Guàrdia Urbana de ser “el braç executor del 

racisme institucional”. 

Després d'aquestes declaracions, el sindicat CSIF va interposar denúncia contra 

la regidora, acusant-la d'un delicte d'injúries contra les Forces i Cossos de 

Seguretat. 

Lloc i data: 
Barcelona, 10 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. Article 504.2 (que castiga els que injuriessin o amenacessin greument 

als Exèrcits, Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

Responsable: 
María Rovira. 

Font: 
La Gaceta 

  

https://gaceta.es/espana/denuncian-a-una-edil-de-la-cup-por-injuriar-a-las-fuerzas-de-seguridad-20171110-1928/
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CAS 93: Unes passatgeres de Vueling s'inventen per 

als mitjans de comunicació que van ser expulsades de 

l'avió per no parlar castellà. 

Descripció dels fets: 
La persona que denunciava els fets era Margarita Camps Coll. Es trobava en el 

vol VY3716, que realitza el trajecte entre Barcelona i Maó. Una vegada dins de 

l'avió, la senyora es trobava asseguda als seients pròxims a la sortida 

d'emergència, quan assegura que una hostessa li va indicar que havia de 

respondre un requeriment en castellà.  

«L'hostessa anava simplement a explicar que estaven assegudes a una sortida 

d'emergència, davant de la qual cosa la senyora més jove li va dir que li parlés 

en català. L'hostessa es va disculpar i li va dir que no el parlava. Havent dit això, 

la senyora es posà grollera i va fer plorar l’hostessa”.   

Després de la topada amb l'hostessa, va intervenir el capità, juntament amb una 

parella de la Guàrdia Civil, que va indicar a Margarida i al seu acompanyant 

que havien d'abandonar el vol. Posteriorment, les afectades van posar una 

reclamació a la companyia aèria. 

Les passatgeres van declarar a VilaWeb i al Diari de Menorca que havien estat 

expulsades per parlar català. 

Molts ciutadans van compartir la notícia de Vilaweb. Fins i tot l'expresident de la 

Generalitat Carles Puigdemont es va fer ressò a través de Twitter. L'ex presidenta 

del Parlament de Catalunya va cridar al boicot contra Vueling. 

Lloc i data: 
Barcelona, 11 de novembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 205 (delicte de calúmnies). 

Responsable: 
Margarita Camps Coll 

Font: 
Huffington Post 

  

http://www.huffingtonpost.es/2017/11/14/el-bulo-sobre-dos-pasajeras-de-vueling-expulsadas-de-un-avion-por-hablar-catalan-que-no-te-debes-creer_a_23277180/
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CAS 94: Nens cantant “Independència” a Escola La 

Farigola de Vallcarca 

Descripció dels fets: 
Nens d'entre quatre i sis anys són obligats a entonar la popular consigna 

separatista “In-inde-independència”— al pati de l'escola a l'escola pública CEIP 

La Farigola de Vallcarca. El vídeo es publica a les xarxes social i en ell s'escolta 

nens petits corejant crits independentistes. El vídeo està gravat des de l'exterior 

del Col·legi Públic d'Infantil i Primària La Farigola. 

Lloc i data: 
Vallcarca, 14 de novembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l’Infant (preàmbul, article 2, article 3, article 13, 

article 14, article 18, article 29). 

Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Article 14.3. (que reconeix el 

dret dels pares a garantir l'educació i l'ensenyament dels seus fills conforme a les 

seves conviccions religioses, filosòfiques i pedagògiques). 

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 fill, en el marc 

dels principis constitucionals); article 2 apartat i) (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, que 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 1 apartat p) 

(respecte del dret de mares i pares que els seus fills rebin la formació religiosa i 

moral que estigui d'acord amb les seves conviccions) i apartat q) (exclusió de 

qualsevol tipus de proselitisme o d’adoctrinament). 

Responsable: 
Equip directiu i docent del CEIP La Farigola. 

Font: 
Twitter  

https://twitter.com/Societatcc/status/930563501919211520
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CAS 95: La Policia detecta rutes de recaptació de 

diners per als colpistes en algunes comissaries dels 

Mossos d’Esquadra 

Descripció dels fets: 
La Policia Nacional informa que la campanya de recollida de fons en suport de 

les persones empresonades en el marc del procés independentista s'estén a 

algunes de les comissaries dels Mossos d'Esquadra.  

La Caixa de Solidaritat va ser posada en marxa per diferents organitzacions i 

partits amb l’objectiu de pagar multes, fer front a responsabilitats civils i penals, 

el pagament dels advocats, els desplaçaments dels familiars dels detinguts i 

altres despeses que hagi d'assumir l'entorn nacionalista. 

Lloc i data: 
Catalunya, 14 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.  Article 

cinquè, apartat 1 b) (Que inclou entre els principis bàsics d'actuació dels 

membres de les Forces i Cossos de Seguretat el d'actuar, en el compliment de 

les seves funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat). 

Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat de Catalunya «Mossos 

d'Esquadra.  Article 11.1. Segon (que estableix que, en les seves actuacions, els 

membres del Cos de «Mossos d'Esquadra» s'ajustaran al codi de conducta que 

preveu la llei, indicant a l'apartat a) que actuaran, en el compliment de les seves 

funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat). 

Responsable: 
Alguns membres del cos de Mossos d’Esquadra. 

Font: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/11/14/policia-caza-mossos-separatistas-recaudando-dinero-comisarias-golpistas-1510441
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CAS 96: Atacat un bar a Reus per "donar suport a 

Espanya" 

Descripció dels fets: 
El bar Toribio es va despertar amb pintades de “fora fatxes” i cartells acusant de 

complicitat amb la Policia. Quatre dies després van aparèixer destrossats els 

para-sols de la terrassa de l'establiment. 

Lloc i data: 
Reus, 16 de novembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 263.1 (delicte de danys) Concorre 

l'agreujant 4t de l'article 22 (cometre el 

delicte per motius de discriminació 

referent a la ideologia). 

Article 208 (delicte d'injúries). 

Article 510.1 a) (que castiga els qui 

públicament fomentin, promoguin o 

incitin directa o indirectament a l'odi, a 

l’hostilitat, a la discriminació o a la 

violència contra un grup, una part del 

mateix o contra una persona 

determinada per motius referents a la 

ideologia). 

 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 privats a la 

via pública, quan no constitueixin 

infracció penal). 

Responsable: 
Desconocidos 

Fonts: 
El Catalán 

Diari de Tarragona  

https://www.elcatalan.es/atacado-bar-reus-apoyar-espana/amp/
https://www.diaridetarragona.com/reus/Atacan-de-nuevo-el-bar-Toribio-de-Reus-20171121-0022.html
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CAS 97: Rovira assegura sense presentar cap tipus de 

prova que el Govern d'Espanya va amenaçar el 

president Puigdemont amb “morts als carrers” 

Descripció dels fets: 
La dirigent d'ERC Marta Rovira va declarar a RAC1 que “fonts solvents i 

contrastades” del Govern central van fer arribar al president Puigdemont i al 

vicepresident Junqueras la possibilitat d'un “escenari de violència extrema amb 

morts al carrer”. Així mateix va afirmar que aquesta violència no seria com a 

conseqüència dels possibles enfrontaments més o menys espontanis entre 

unionistes i secessionistes als carrers, sinó per l'acció directa del Govern a través 

de l'Exèrcit. 

També va comentar que les advertències sobre el risc de violència van ser 

trasllades pel president Puigdemont i pel mateix Junqueras en els dies posteriors 

a l'1-O, durant els quals havien de decidir si convocaven eleccions o tiraven 

endavant amb la DUI. Van ser l'ex president i l'ex vicepresident els qui, segons 

Rovira, van dir “que aquestes fonts eren molt contrastades i posaven una altra 

vegada sobre la taula que calia rebaixar la tensió”. 

Després de l'escàndol polític causat per aquestes declaracions, la denunciant 

no ha aportat proves i ha estat desmentida pel Govern. 

Lloc i data: 
Catalunya, 17 de novembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 504.1 (que castiga aquells que injuriessin o calumniessin greument el 

Govern de la Nació). 

Responsable: 
Marta Rovira 

Font: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171117/432939905022/marta-rovira-gobierno-ejercito-muertos-calle-catalunya.html


Associació  Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

127 

Tornar a  

l'índex 

 

CAS 98: Entren a la casa de la fiscal de Barcelona i 

tallen la calefacció i els cables de televisió 

Descripció dels fets: 
Uns desconeguts van entrar a la segona residència que la fiscal en cap de 

Barcelona, Anna Maria Magaldi, té en un poble del Pirineu. Després de forçar el 

traster on es troba la caldera de l'habitatge, van tallar la calefacció i van 

desconnectar l'antena de televisió. 

La fiscal va presentar una denúncia que està sent investigada pels Mossos 

d'Esquadra. 

Els intrusos es van limitar a causar danys en el sistema de calefacció, el reg per 

aspersió i els cables de la televisió, sense emportar-se res del domicili, pel que 

s'investiga si la violació de la segona residència de Magaldi pot estar vinculat al 

paper de la Fiscalia en el procés independentista, afegeixen les mateixes fonts.  

Lloc i data: 
Catalunya, 18-19 de novembre de 2017. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 263.1 (delicte de danys): 

Article 464. (delicte contra l'administració de justícia. Amb la següent redacció: 

“1. El que amb violència o intimidació intentés influir directa o indirectament en 

qui sigui denunciant, part o imputat, advocat, procurador, pèrit, intèrpret o 

testimoni en un procediment perquè modifiqui la seva actuació processal, serà 

castigat amb la pena de presó d'un a quatre anys i multa de sis a vint-i-quatre 

mesos. (…) 2. Iguals penes s'imposaran a qui realitzés qualsevol acte atemptatori 

contra la vida, integritat, llibertat, llibertat sexual o béns, com a represàlia contra 

les persones citades en l'apartat anterior, per la seva actuació en procediment 

judicial, sense perjudici de la pena corresponent a la infracció que tals fets siguin 

constitutius”.)  

Caldria provar que els danys es van cometre precisament amb aquesta 

motivació. 

Responsables 
No identificats. 

Font: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-11-22/independencia-cataluna-casa-fiscal-barcelona-calefaccion_1481951/
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CAS 99: Un dirigent nacionalista desitja una "mort 

lenta i dolorosa" a la Guàrdia Civil 

Descripció dels fets: 
Bernat Catasús, president de la Joventut 

Nacionalista Catalana (JNC) de l'Alt 

Penedès, publica el següent missatge a 

Twitter “Sou uns criminals. Només desitjo 

que algun dia us ho facin a vosaltres, així 

com també que tingueu una mort lenta i 

dolorosa, causant patiment a vosaltres i 

a les vostres famílies”. 

Lloc i data: 
Xarxes socials, 22 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal: 

Article 504.2 (que castiga els que injuriessin o amenacessin greument els Exèrcits, 

Classes o Cossos i Forces de Seguretat). 

Responsable: 
Bernat Catasús 

Fonts: 
Crónica Global 

 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nacionalista-muerte-lenta-dolorosa-guardia-civil_102773_102.html
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CAS 100: Denuncia una agressió al seu fill per 

recriminar els veïns 

Descripció dels fets: 
Una veïna del carrer Pau Claris de Lleida va denunciar davant dels Mossos que 

dos dels seus veïns havien agredit, la nit anterior, el seu fill de 16 anys després 

que aquest els recriminés que els estaven gravant mentre discutien amb els 

llogaters d'un altre edifici per la ‘casserolada’. El jove, que va quedar 

inconscient, va patir una fuetada cervical i contusions, per la qual cosa va ser 

traslladat en ambulància. 

Lloc i data: 
Lleida, 04 de novembre de 2017 

Llei que incompleix: 
Codi Penal:  

Article 263.1 (delicte de danys).  

Article 147 (delicte de lesions). 

Responsable: 
Anónimo. 

Font: 
Segre 

 

 

 

 

https://www.segre.com/es/noticias/lleida/2017/11/04/denuncia_una_agresion_su_hijo_por_recriminar_vecinos_32037_1092.html
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Conclusions 
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Vulneracions dels els drets dels nens 

Abans de valorar el conjunt dels casos, donada la gravetat que per si sola 

revesteix aquesta qüestió, hem considerat oportú dedicar un primer apartat de 

les nostres conclusions a la vulneració dels drets dels més petits. Per a això, oferim 

una anàlisi específica dels casos tenint en compte la Convenció sobre els Drets 

de l’Infant, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de 

novembre de 1989, i la Carta Europea dels Drets de l’Infant, aprovada pel 

Parlament Europeu el 1992. 

Dos grans principis presideixen tot l'articulat de la Convenció aprovada per 

l'Organització de les Nacions Unides: l'interès superior de l’infant i la no 

discriminació.  

A fi de promoure l'interès superior de l’Infant, la Convenció garanteix el dret del 

menor a participar i a expressar la seva opinió, a exercir la llibertat de 

consciència, i a participar activament en la comunitat a través de la llibertat 

d'expressió i d'associació. Aquesta actitud de participació social dels infants es 

fomenta a la pràctica, gràcies a l'educació, dins de la família i a l'escola, a fi de 

preparar-los com ciutadans actius i responsables. 

La no discriminació en educació significa que tot infant, amb independència 

de la seva nacionalitat, raça, sexe, de l'idioma que utilitzi o del grup 

socioeconòmic al qual pertanyi, té dret a una educació completa i tolerant.  

En aquest document es fa referència alsdrets i principis reconeguts al Preàmbul 

de la Declaració dels Drets Fonamentals de l'Home;al preàmbul i en l'articulat 

de la Convenció sobre els Drets de l’Infanti en l'articulat de la Carta Europea dels 

Drets de l’Infant. Tot això a fi de denunciar la multitud de casos concrets on 

aquests drets universals han estat i continuen sent conculcats a les escoles de 

Catalunya. 

De manera continuada, en un nombre important d'escoles catalanes molts 

infants pertanyents a famílies originàries d'altres zones del país o fills de membres 

de les forces de seguretat de l'Estat o simplement membres de famílies contràries 

al moviment sobiranista s'estan veient humiliats, castigats o pressionats pel simple 

fet de no formar part de la massa activa en favor de la independència. 

Una vulneració tan àmplia, continuada i sistemàtica dels drets de la infància 

resulta alarmant en una terra, l'europea, que es vanagloria de ser al capdavant 

de la defensa i el compliment dels drets fonamentals de l'home. 

En un intent de xifrar l’abast de les vulneracions, a 30 de novembre de 2017, es 

comptabilitzen un total de 214 vulneracions del text elaborat per Nacions Unides, 

reflectits en 32 casos esmentats en aquest informe.  



Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

132 

Tornar a  

l'índex 

 

Un total de 8 articles de l'esmentada Convencióhan estat vulnerats com a 

conseqüència del procés separatista, als quals s’ha d’afegir la reiterada violació 

dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

En els 32 casos es produeix una violació del preàmbul de la Convenció, així com 

dels seus articles 2 (respecte dels drets de l’Infant sense distinció ni discriminació) 

i 3 (interès superior de l’Infant i respecte dels drets dels pares). 

Així mateix, s'han produït 26 violacions de l'article 13 de la Convenció, referit a la 

llibertat d'expressió, i 30 violacions de l'article 14, que protegeix la llibertat de 

pensament i de consciència, així com els drets i deures dels pares amb relació 

a l'orientació educativa dels seus fills. 

En els casos que exposem al final d'aquest apartat, es vulnera a més en 14 

ocasions l'article 16 de la Convenció, que protegeix els menors davant els atacs 

contra la seva honra i reputació. Així mateix, en un dels casos s'atempta contra 

l'article 17, referit al paper dels mitjans de comunicació. 

Finalment, es van produir 16 violacions de l'article 18 de la Convenció, que 

centra en els pares la responsabilitat primordial enl’educació i el 

desenvolupament de l’Infant, i 31 violacions de l'article 29, sobre l'educació dels 

nens, que ha de basar-se en l'aprenentatge dels drets fonamentals, el respecte 

als pares, a la seva identitat i al seu idioma, així com en un esperit de 

comprensió, pau, tolerància, igualtat entre els sexes i amistat entre tots els 

pobles, entre d’altres. 

Vulneraciones 

✓ Circular repartida als instituts amb l’objectiu d'organitzar una 

concentració en aquests establiments per protestar per la detenció del 

Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart, presidents, respectivament, de 

l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural). 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 29 

de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Vulneració dels drets en 

matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ Adoctrinament a les escoles catalanes: denúncia del sindicat AMES 

(Acció per la Millora de l’Ensenyament Secundari). Els llibres de 

Coneixement del Medide 5è i 6è de Primària enalteixen de manera 

oberta allò que separa o diferencia  Catalunya de la resta d'Espanya i 

amaguenallò que les uneix, presentant la relació entre ambdues com un 

enfrontament constant, en el qual Espanya sempre coarta les llibertats, 

els costums i les tradicions de Catalunya. 

Vulneració de l'article 2, article 3,article 13, article 14, article 29 de la 

Convenció sobre els Drets de l’Infant. Vulneració dels drets en matèria 

educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ Mil tres-centes imatges d'adoctrinament a les escoles. Propaganda 

secessionista que no només no és retirada, sinó que és encoratjada, sense 
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tenir en compte la neutralitat que necessàriament ha de regnar a les 

escoles, per mantenir la pluralitat i per evitar la pressió sobre tots aquells 

infants que no se sentin identificats amb unes determinades idees 

polítiques. 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 29 

de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Vulneració dels drets en 

matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ Segons l'informe PISA 2015, el fracàs escolar a Catalunya es deu en gran 

mesuraa les baixes qualificacions dels castellanoparlants, creant una 

divisió en la societat catalana entre unes elits de catalanoparlants i un 

segment castellanoparlant de “segona fila”.  

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 29 

de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Vulneració dels drets en 

matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ A l'escola Els Grecs, de la localitat gironina de Roses, la Direcció de 

l'escola ha portat a terme diverses activitats que posen en dubte la 

necessària imparcialitat i pluralitat de l'escola a fi d'evitar pressions i 

humiliacions a aquells infants que no se sentin identificats amb les idees 

independentistes. 

En aquest sentit, es poden esmentaralguns exemples: el professorat, 

després de l'1-O, explica els alumnes que “la policia d'Espanya pega els 

avis quan voten lliurement”;inclouen infants de tres anys al minut de silenci 

per protestar per les càrregues policials; reparteixen banderes 

independentistes a menors, explicant-los que els lliuren “una cosa molt 

valuosa i important”;s’emet un comunicat oficial sobre “la repressió de l'1-

O”. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3,article 13, article 14, 

article 16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Adoctrinament, insults i escarnis als castellanoparlants, malgratles 

sentències favorables al dret a decidir la llengua d'estudi, es continuen 

produint denúncies per casos de professors que obliguen els alumnes a 

parlar en català. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració 

dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de 

l’Infant. 

✓ Professors que obliguen els alumnes a parlar en català impedint als nens 

d'utilitzar la seva llengua materna, que és a més llengua oficial de l'Estat. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 
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l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Una adolescent de tretze anys va escriure i va llegir una carta als seus 

companys de l'escola La Mercè de Martorell, després de l’assetjament 

que està patint per ser filla d'un guàrdia civil: 

«El meu pare només fa la seva feina, igual com tot la resta de guàrdies 

civils [...]. És com si ara jo vaig i em començo a ficar amb els vostres pares 

i mares o començo a insultar-los, ja que només us demano una mica de 

respecte en aquest tema perquè a mi això em fa mal [...]. Jo no tinc la 

culpa d’això que està passant. És la meva terra també, igual que la de 

tots. El que demano és que, si us plau, tracteu-me com sempre, perquè 

som companys. El respecte, per damunt de tot». 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració 

dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de 

l’Infant. 

✓ Condueixen adolescents d'una escola de Manresa a manifestar-se 

davant la Policia Nacional. Els alumnes de l'Institut Lluís de Peguera de 

Manresa van ser conduïts el dijous 21 de setembre davant la comissaria 

de la Policia Nacional veïna per cantar i corejar consignes separatistes. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Institut Ramón Llull a Barcelona. Pressions i adoctrinament a l'alumnat. Un 

minut de silenci. 

El dia després de la celebració del referèndum il·legal, les tutores de 3r 

d'Infantil i 2n de Primària van obligar els seus alumnes a guardar un minut 

de silenci en protesta per les càrregues policials del dia anterior. Les 

explicacions donades als alumnes eren del tipus «tot això va succeir 

perquè la Guàrdia Civil va pegar la gent, els vanestirar elscabellsi els van 

arrossegar per les escales» o “Votar és bo i els que no voten són dolents”.  

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Insults a fills de policies i guàrdies civils en diverses escoles concertades i 

privades de Catalunya, sense que ni el professorat ni la Direcció dels 
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Centres provin d'impedir-ho, sinó més aviat encoratjar-ho. Es podrien 

esmentar, com d'exemple, escoles de Premià de Mar, Olot o Sant Feliu de 

Guíxols. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració 

dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de 

l’Infant. 

✓ Obliguen els alumnes a unir-se a la vaga a l'escola Albert Vives de la Seu 

d'Urgell. Una mare va denunciar que la professora del seu fill, a 2n de 

Primària, els va explicar que havien d'anar a la vaga i que «els guàrdies 

civils i els policies són els dolents; els únics bons són els mossos». A la 

mateixa localitat, però en un altre centre educatiu, se segueix la primera 

causa per odi en una escola: els professors explicaven a classe que «la 

Guàrdia Civil és dolenta i pega la gent». 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Assetjament a fills de guàrdies civils a l'institut La Plana de Vic i a l'IES Palau 

de Sant Andreu de la Barca. Atacs contra la llibertat de pensament i de 

consciència. Discriminació contra alguns alumnes per causa de la 

professió i de les opinions dels seus pares. 

A l'institut La Plana de Vic, a una classe de 1r de l'ESO, el professor va 

demanar que aixequessin la mà aquells alumnes que donessin suport al 

referèndum. El fill d'un agent, que no la va aixecar, va rebre insults i 

improperis a classe, amb el beneplàcit del professor. Diversos pares de 

l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca han denunciat fins a deu casos 

d'adoctrinament, assetjament i incitació a l'odi per part de professors de 

tres cursos de l'ESO. Un docent li va dir a un alumne, fill d'un guàrdia civil: 

«Deus estar content amb el que ha fet el teu pare».  

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16, i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Assetjament a les famílies de guàrdies civils de la caserna de Les Corts 

davant l'escola dels seus fills. Els pares no van poder portar als seus fills a 

l'escola a causa dels escarnis que s'havien organitzat davant la porta de 

l'establiment educatiu, sota el crit «d’Assassins» o «Fora les forces 

d'ocupació».No es va adoptar cap tipus de mesura per part de 

l’establiment. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 



Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violència i incompliments de la llei en el procés separatista 

  

136 

Tornar a  

l'índex 

 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16, i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ La inspecció d'educació denuncia la implicació de la Direcció de moltes 

escoles a l'organització de vagues i manifestacions, involucrant l'alumnat 

en horari lectiu. Alguns exemples d'això: l'Institut Francesc Macià de 

Cornellà va animar els alumnes a no assistir a classe per sortir a enganxar 

cartells i va organitzar un minut de silenci «contra l'ofensiva franquista del 

PP». Al centre Vedruna, de la mateixa localitat, també es va organitzar 

un minut de silenci. A una escola de Primària es van projectar imatges de 

les càrregues policials a alumnes menors d'edat. Durant les aturades, els 

professors exigien als alumnes que s'hi unissin 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3,article 13, article 14, 

article 16, i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Creació d'un “mapa conceptual independentista” per difondre l'ideari 

sobiranista a escoles de primària. 

El tipus de missatge que es transmet a través d'aquest “mapa 

conceptual”, per exemple, justifica les accions il·legals dutes a terme a 

Catalunya o ofereix la imatge d'un Govern central detenint membres 

d'un Govern legítim sense cap raó aparent. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, i 

article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets 

en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ El programa infantil “InfoK”, de la cadena pública catalana TV3, explica 

als infants l'1-O, criticant la 'policia espanyola' i idolatrant els Mossos 

d’Esquadra. 

L'esmentat programa, especialitzat en explicar a infants d'entre 8 i 12 anys 

assumptes d'actualitat controvertits, va emetre un programa dedicat als 

fets de l'1-O. En ell, va contraposar una versió heroica del poble català a 

la preparació i execució del referèndum il·legal a l'actuació de la policia 

espanyola, que va reprimir el referèndum de manera brutal. Al contrari, 

la policia catalana “bona” va tractar amb respecte i consideració els 

participants al referéndum. 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3 i article 17de la Convenció 

sobre els Drets de l’Infant. 

✓ Professors d'escola inciten a l'odi a les aules, arremetent contra els 

alumnes fills de guàrdies civils. Després dels incidents de l'1 d'octubre, 

professors de diverses escoles de Catalunya van incitar a la humiliació 
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d'alumnes fills de guàrdies civils. Expressions com “la Guàrdia Civil és 

dolenta i pega la gent” figuren a algunes de les denúncies presentades 

per les víctimes.  

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració 

dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de 

l’Infant. 

✓ El director d'un institut d'Olot distribueix una autorització per manifestar-se 

“contra la repressió i per la llibertat”. El director d'aquest institut va distribuir 

un formulari per tal que els alumnes poguessin no assistir a classes per 

manifestar-se davant l'ajuntament per “la llibertat dels drets a 

Catalunya”. El text justificava l'acció i sol·licitava l'autorització dels pares. 

S'ha de tenir en compte que la negativa a l'autorització posava en 

evidència el desacord dels pares i podia “marcar-los”, tant a ells com als 

seus fills. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3,article 13, article 14, 

article 16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ A un institut de la Ciutat Comtal, un professor fa plorar el fill de dotze anys 

d'un Guàrdia Civil afirmant que el seu pare “oprimeix el poble català”. 

El pare, que ha denunciat els fets, va explicar que el seu fill va arribar a 

casa plorant perquè el professor va aturarla classe que estava impartint 

per explicar com la Guàrdia Civil està “oprimint el poble català”. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració 

dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de 

l’Infant. 

✓ L'adoctrinament arriba a l’escola bressol: l'independentisme utilitza 

infants de tres anys per preparar cartells a favor del referèndum i del 

separatisme 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 14,article 18 i 

article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets 

en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ Després de la celebració del referèndum il·legal l'1-O, un professor 

d'institut va inventar un conte que va explicar a classe en el qual relatava 

la història d'un rei pèrfid que enviava el seu exèrcit a oprimir el poble. 

Tanmateix, l'esmentat conte tenia un final feliç perquè morien el rei i els 

policies dolents. 
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Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 14 i article 29 de la 

Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets en matèria 

educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ Empaperen una escola amb propaganda separatista. 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 18 

i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets 

en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ Un institut del Baix Llobregat va obviar el procediment habitual d'obtenir 

el permís de pares o tutors per dur a terme activitats. Va sol·licitar 

directament els alumnes que signessin el vistiplau a la participació a una 

vaga, posterior a l'1-O, convocada dos dies sota el lema "No podreu 

empresonar tot un poble. Contra la repressió franquista". 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Infants d'entre quatre i sis anys són obligats a entonar la popular consigna 

separatista “In-inde-independència”— al pati de l'escola a l'escola 

pública CEIP La Farigola de Vallcarca. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16,article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Ariadna, una alumna de Segon de Batxillerat va denunciar en un 

programa de ràdio l’adoctrinament al qual es veuen sotmesos ella i els 

seus companys d’institut. Va explicar com la seva professora, els va fer 

votar a ma alçada si estaven o no a favor que es fes vaga: “dinou vots a 

favor i sis en contra. La votació va ser molt compromesa”. 

El director de l’establiment educatiu va comunicar, abans de l’1-O que 

“havíem de recollir tot perquè l’institut era una de les seus per a la votació 

del diumenge”. 

Vulneració del preàmbul de la Declaració dels Drets Fonamentals de 

l'Home; vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració 

dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de 

l’Infant. 

✓ Gran festa infantil subvencionada a l'Arc del Triomf de Barcelona sota una 

gegantina pancarta demanant la llibertat per als presidents de l'ANC i 

d'OC i per als exconsellers de la Generalitat. Va succeir durant la 14a 

Festa pel Joc i la Lectura en Català el 20 de novembre d'aquest any. 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 14, article 16 i article 
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29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets en 

matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ Es regalen exemplars de l'atles "El camí cap a la independència" a les 

escoles catalanes. L'editorial Ara Llibres està regalant exemplars de l'atles 

"El camí cap a la independència", valorat en uns 250 euros, a tots els 

centres educatius que el demanin. Amb el recolzament de la Generalitat 

i d’Instituciones privades, s’ha promocionat la iniciativa  amb un vídeo a 

TV3. 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 14, article 16, article 

17, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Alumnes assenyalats per no secundar les protestes que es van dur a terme 

en l'institut Salvador Espriu de Barcelona contra l'empresonament dels 

Jordis. 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 

16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ Protesten a l'escola “Per una Catalunya Lliure i per la República 

Catalana”. A l'Institut la Plana de Vic, una mare afirma que una 

professora va obligar la seva filla i les seves amigues, totes de quinze anys, 

a escoltar el crit d'independència quan van marxar del pati després 

d’una protesta que s’havia dut a terme i en la qual hi havia una pancarta 

amb el text "Per una Catalunya Lliure i per la República Catalana" 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 

16, article 18 i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; 

vulneració dels drets en matèria educativa recollits a la Carta Europea 

dels Drets de l’Infant. 

✓ A l'Escola Pública infantil Vall-llobrega de Barcelona una mare afirma que 

la mestra de la seva filla va fabricar urnes de paper i va ensenyar els nens 

a votar sí. També els va dir que "Espanya roba a Catalunya i això està molt 

malament". 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 18 

i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets 

en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

✓ A l'Escola Jacint Verdaguer de Tàrrega, a Lleida, la mare d'una nena de 

tres anys assegura que a la festa de final de curs es proposà als nens de 

portar una samarreta amb la bandera “estelada.  

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 18 

i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets 

en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 
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✓ L'escola Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques (Lleida) ha 

decidit anul·lar la representació del pessebre vivent “per la situació 

política que viu al país i a l'escola catalana". En un comunicat, la Direcció 

del centre educatiu ha explicat que “no podem fer veure que no passa 

res al nostre voltant" i, per tant, "continuar amb les rutines d'un curs normal 

és enganyar-nos davant de les amenaces i mentides que s'estenen sobre 

l'escola catalana".  

L'escola també ha decidit suspendre el concert de Nadal, que se 

celebrava cada any a la nit per a totes les famílies. 

Vulneració del preàmbul, article 2, article 3, article 13, article 14, article 18 

i article 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant; vulneració dels drets 

en matèria educativa recollits a la Carta Europea dels Drets de l’Infant. 

Els drets fonamentals, l'altra gran víctima del 

separatisme 

Malgrat que la recollida de casos per a aquest informe avançat va quedar 

tancada el 30 de novembre, amb una campanya electoral que ja està oferint 

alguns episodis escandalosos, el nombre de casos recollits fins al dia d’avui ja 

arriba a 100, davant els 59 de l'any 2016, un 69,5% més. 

Per explicar aquest increment, s'ha de tenir en compte, d'una banda, l'interès 

creixent dels mitjans de comunicació per les informacions relacionades amb la 

violència a Catalunya. D'altra banda, s'ha produït una reacció d’aquells que 

pateixen l’assetjament constant del nacionalisme, que han incrementat 

significativament les denúncies públiques sobre la seva situació. 

 

Vulneracions més freqüents del Codi Penal 

Article Nombre de 

casos 

Descripció 

208 11 Injúries 

504.2 9 Amenaces a l’Exèrcit y cossos de 

seguretat 

510.1 y 510.2 8 Foment de l’odi, discriminació, etc. 

147 8 Delicte de lesions 

543 7 Delicte d’ultratgee a Espanya o als 

seus símbols o emblemes 

504 6 Calúmnies 

404 6 Prevaricació 

172 6 Delictes de assetjament 

169 6 Amenaces 

263.1 5 Delicte de d’anys 
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El Codi Penal, amb un total de 98 vulneracions, és la llei més transgredida. Un 

ràpid cop d'ull a les xifres i els epígrafs els ajudarà a veure què és el que sofreixen 

els catalans: l'article 208, que recull el delicte d'injúries, encapçala aquest trist 

rànquing (11 vulneracions), seguit de l'article 504.2 (9 vulneracions) que es 

refereix als delictes d’amenaces a l'Exèrcit i els organismes de seguretat 

L'article 510 que es refereix als delictes de foment de l'odi, la discriminació, etc. 

(8 vulneracions) es troba empatat amb l'article 147, que preveu el delicte de 

lesions. 

El delicte d'assetjament, recollit en l'article 172 de l'esmentat Codi Penal, va ser 

vulnerat en 6 dels casos recollits, igual que va ocórrer amb l'article 169, referit al 

delicte d'amenaces, el 504, delicte de calúmnies. 

Fins a aquí, un ampli catàleg per desmentir amb les dades a la mà la idea d'una 

revolució pacífica: la violència física i verbal és un dels pilars en els quals se sosté 

el procés separatista i sense l'existència del qual seria impossible explicar-se com 

els nacionalistes han anat guanyant terrè. 

Amb altres 6 vulneracions, l'article 404, el delicte de prevaricació, que reflecteix 

la participació d'algunes autoritats i càrrecs públics en l'estratègia que estem 

desgranant en el nostre informe i que reforça la idea d'una acció organitzada 

des de dalt. La gravetat d'aquest delicte estreba que els qui han de vetllar per 

la llei, la incompleixen deliberadament per imposar el seu propi règim. Així, 

l'interès d'una minoria amb accés al poder es veu privilegiat en detriment del bé 

comú. 

 

 

Vulneraciones más frecuentes del Código Penal 

Artículo Número de 

casos 

Descripción 

208 11 Injurias 

504.2 9 Amenazas al Ejército y cuerpos de 

seguridad 

510.1 y 510.2 8 Fomento del odio, discriminación, etc. 

147 8 Delito de lesiones 

543 7 Delito de ultraje a España o a su símbolos 

o emblemas 

504 6 Calumnias 

404 6 Prevaricación 

172 6 Delitos de acosos 

169 6 Amenazas 

263.1 5 Delito de daños 
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Vulneracions més freqüents de la Constitució Espanyola  

Artículo Casos Descripción 

16 22 Llibertat ideològica 

27.2 22 Principis democràtics de convivència i les llibertats 

fonamentals en l'educació 

27.3 22 Dret dels pares que els seus fills rebin una formació 

religiosa i moral conforme a les seves conviccions 

18.1 3 Dret a l'honor, intimitat i imatge 

20.1 3 Llibertat d’expressió 

4.2 3 Bandera d’Espanya i de les CCAA 

 

 

No obstant això, les dades demostren la intensificació de l'estratègia 

d'agressions i violacions de les lleis, orientada a coartar la llibertat dels ciutadans 

no independentistes i a generar un clima de tensió i de por. L'evidència que la 

majoria dels casos es concentren entorn dels mesos de setembre i octubre 

confirma l'explicació que oferíem al nostre informe de 2016: no es tracta de fets 

espontanis, sinó d'una violència controlada al servei de la causa separatista. 

Pel que fa a la Constitució Espanyola es van registrar 82 violacions. I abans que 

ningú no gosi dir que la defensa d'Espanya continguda a la nostra Carta Magna 

pot explicar (o, per als més extremistes, justificar) aquestes xifres, cal assenyalar 

que els articles més vulneratsper l’abús nacionalista són el 16 (llibertat 

ideològica), el 27.2 (sobre els principis democràtics de convivència i les llibertats 

fonamentals en matèria d'educació) i el 27.3 (dret dels pares que els seus fills 

rebin una formació religiosa i moral conforme a les seves conviccions).  

Així, tant l'article 16, com el 27.2 i el 27.3, tots ells reconeguts com drets o llibertats 

fonamentals, i als quals la pròpia Constitució reconeix una especial protecció 

per la seva importància a fi d’assegurar la convivència pacífica, lliure i 

democràtica, es van veure vulnerats en 22 ocasions cadascun. S’ha 

d’assenyalar que, d'aquests 22 casos, només un d'ells ja agrupa 1.300 imatges 

d'adoctrinament detectades a escolespúbliques per l'internauta Eduardo 

González i publicades en el seu espai Flickr. 

Per tant, si se sol dir que la veritat és la primera gran víctima de la guerra, els drets 

fonamentals han resultat ser la primera víctima del nacionalisme per tal 
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d’aconseguir dominar l'espai polític i social a Catalunya. S’ha de dir, tanmateix, 

que sense necessitat de ser en guerra, des dels seus inicis, el nacionalisme ha 

trepitjat la veritat amb indecència i l’ha considerada com la seva enemiga per 

ser contrària a l'essència separatista. 

Altres lleis: de l'Educació a l'Estatut 

Atesa l'àmplia llista de lleis vulnerades, hem tractat d’agrupar-les en grans àrees. 

Així, al costat dels casos ja esmentats sobre els drets dels nens, abordats amb 

detall a la primera part d'aquestes conclusions, destaquem també la violació 

sistemàtica de les lleis en l’àmbit de l'educació, que representen un total de 118 

vulneracions.  

Com ja hem mencionat, una sensibilització més important sobre l'adoctrinament 

dels nens en el radicalisme nacionalista ha fet aflorar més casos. No obstant això, 

aquesta “sortida de l'armari” no desvirtua la qüestió de fons, que és l'existència 

d'un abús per part dels docents, de la direcció dels centres i dels responsables 

d'Educació orientat a manipular políticament els més petits. En els casos que es 

reflecteixen aquí consta que no només no existia cap autorització, sinó també 

que les conductes reprovables es produïendes del desconeixement per part dels 

pares. 

Encara que s'han inclòs en una sola fitxa, cal destacar la vulneració de les lleis 

relacionades amb l'ús de banderes en els municipis catalans. Aquest cas 

engloba 805 imatges d'ajuntaments que no exhibeixen la bandera espanyola. 

En algun d'aquests edificis públics s'hissa exclusivament la cuatribarrada, es 

combina aquesta amb l’estelada, quan no s'exhibeix solament l'ensenya 

secessionista. Això implica l'incompliment de la constitució, l'estatut de 

Catalunya i la llei de banderes 39/1981. 

Davant aquesta situació, cal advertir que l'extensió d'aquests casos pretén 

normalitzar la desaparició dels símbols d'Espanya entre la societat catalana. 

Destaquem amb preocupació, la tendència a substituir l'oficial cuatribarrada 

per la il·legal estelada. 

Les lleis a l’àmbit de la Seguretat i la Justícia, com la Llei Orgànica de Protecció 

i Seguretat Ciutadana, la Llei Orgànica del Poder Judicial o la Llei de la 

Generalitat sobre els Mossos d'Esquadra acumulen un total de 28 vulneracions. 

Ni tan sols el propiEstatut d’Autonomia,aprovat pel Parlament i ratificat pels 

ciutadans el 2006, s'ha vist lliure dels capricisdels nacionalistes.Són 7 les ocasions 

en les quals s'ha contravingut la norma autonòmica. 

L'últim grup normatiu està conformat per nomes ben diverses i suma un total de 

10 vulneracions. Tanmateix, no es tracta de normes menys importants, ja que 

entre elles es troba des de la Llei General Tributària fins al Reglament de les Corts, 

des d'on el Govern de Catalunya va pretendre donar aparença de legalitat al 

fets que hem de  de qualificar com a presumpte Cop d'Estat. 
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Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, 

sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui 

l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. 
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