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Introducció 
L'informe sobre 'Violència i incompliment de la llei en el procés separatista' s'ha 
convertit ja en una eina imprescindible per constatar els mètodes pels quals el 
nacionalisme pretén sortir-se amb la seva. 

Any rere any, hem recollit els fets validats pels mitjans de comunicació i els hem 
analitzat des d'un punt de vista jurídic. En ocasions, els poders públics han actuat 
per canalitzar la situació, però en molts altres casos s'ha produït passivitat, 
descuit o negligència. 

El resultat ofereix una fotografia d'un territori d'Espanya on les lleis es compleixen 
a mitges o no es compleixen i en el qual les institucions que haurien de vetllar pel 
respecte a l'ordenament jurídic són les que toleren, inciten o directament s'ho 
salten per afavorir al separatisme. 

Un dels principals objectius d'aquest informe és denunciar la situació que es viu 
a Catalunya des de fa anys. Ens hem acostumat a veure una notícia darrera 
l'altra i tendim a pensar que això és el normal, però l'acumulat de cada any i la 
suma d'un any rere l'altre exigeixen una solució: una democràcia com 
l'espanyola no es pot permetre que el totalitarisme nacionalista campi al seu 
aire. 

Si els nostres governants no es prenen seriosament aquest problema i no es 
decideixen a posar-li solució, els missatges que es transmeten són greument 
preocupants: "la desobediència funciona", "incomplir les lleis no té 
conseqüències", "la violència t'ajuda a assolir els teus objectius ". El perill és que, 
tard o d'hora, l'estratègia totalitària s'estendrà a altres àmbits i altres territoris. 

"La internacionalització del conflicte" 

Un altre dels objectius d'aquest document és donar resposta a la denominada 
"internacionalització del conflicte", una estratagema que ja va utilitzar en el seu 
dia la banda assassina ETA i que portava en el seu si un parany que no podem 
passar per alt: a Catalunya no hi ha un conflicte, sinó un grup que tracta 
d'imposar el seu criteri a força de violència, por, vulneració de les lleis i ús 
partidista de les institucions. 

En la nostra tasca com a associació, tractant de transmetre aquest missatge i 
de conèixer la valoració d'altres actors, hem tingut ocasió de recollir l'opinió 
d'alguns periodistes estrangers i d'un representant espanyol al Parlament 
Europeu. Tots coincidien que les comèdies de Puigdemont tenen escàs èxit i 
només serveixen per cridar l'atenció dels mitjans nacionals. 
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No obstant això, considerem que no convé confiar-se i que no hi ha pitjor error 
de menysprear a un adversari polític. Sobretot, quan té accés a mitjans 
econòmics i polítics suficients com per seguir resistint i la voluntat de fer-ho 
mentre es puguin permetre el luxe de suportar les conseqüències. 

Ens alegra que la immensa majoria dels europeus - no diguem ja a la resta del 
món - no faci cas dels nacionalistes perquè la consideren una qüestió interna de 
la qual no s'atreveixen a opinar. En el millor dels casos, alguns pensaran que 

 Puigdemont i la seva tropa són uns bufons de fira amb els que no val la pena 
aturar-se. Ara bé, la ignorància és un aliat per al separatisme: ningú sap on pot 
encendre la guspira que necessiten per fer el procés irreversible. 

D'aquí que tingui sentit posar negre sobre blanc la cara que el separatisme no 
vol que es conegui. Les proves que aquí es reuneixen evidencien que l'escissió 
de Catalunya no només no és una causa justa sinó que és tot el contrari a la 
causa de Martin Luther King o Gandhi, amb la qual els nacionalistes busquen 
parangó. 

Ens sentim en l'obligació de contribuir al fet que els europeus i la resta del món 
coneguin que el moviment separatista es basa en l'engany, en la divisió i l'odi. 
No tenim cap dubte que el triomf de semblants valors a Espanya donaria oxigen 
a ideologies similars fins i tot en els llocs més insospitats. Al cap ia la fi, el 
nacionalisme no necessita fets històrics ni diferències lingüístiques, geogràfiques 
o ètniques: és simplement la imposició de la voluntat d'uns pocs aprofitant els 
forats de la democràcia. 

Quan no s'incompleix la llei però ... 

Com a novetat, enguany hem inclòs un annex en el qual es recullen casos que 
no incompleixen la llei però contribueixen a generar un ambient de violència 
propici perquè el procès segueixi endavant. 

En informes anteriors, un important nombre de casos quedava fora pel rigor i la 
serietat amb què analitzem la situació. No obstant això, aquests casos serveixen 
per completar el retrat de la Catalunya actual, on a la violència real se sumen 
les amenaces velades o els postulats antidemocràtics. De vegades, els actors 
polítics coneixen el límit de la legalitat i decideixen jugar amb el llenguatge o 
amb les formes. 

Un dels exemples més clars que es recullen és el de Quim Torra proposant la via 
eslovena com a exemple. Les seves paraules no poden ser jurídicament 
qualificades com una crida directa a la violència armada, però vostès mateixos 
poden jutjar si es tracta d'una ingènua referència històrica. 

Per descomptat, aquestes manifestacions diuen molt de l'actitud dels dirigents 
independentistes catalans i de la seva irresponsabilitat política. El seu deliri arriba 
ja a tal extrem que anteposen els seus objectius al primer dels Drets Humans: el 
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dret a la vida. Això sí, les vides que s'han de lliurar, això no és res de nou, són les 
d'altres: bojos anònims l'única utilitat és servir de fonament al pedestal sobre el 
qual els cabdills puguin alçar un monument a la seva pròpia glòria. 

Certament, tenen raó els que asseguren que aquest no és només un problema 
jurídic. D'aquí que tingui tot el sentit recollir com botó de mostra dels casos en 
què es dedica els diners públics de TV3 a seguir alimentant l'artifici o en els quals, 
en nom d'una suposada democràcia es condemni la Constitució o s'exigeix 
callar la Guàrdia Civil. 

En resum, tots aquests exemples recollits a l'annex completen el panorama d'un 
moviment independentista que fa temps s'ha tirat a la muntanya i que confia a 
aconseguir més èxits com més mentida, més repressió i més violència exerceixi 
sobre aquells a qui considera els seus enemics.
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Carta del president 
Molt ha canviat a Espanya, i particularment a Catalunya, des de l'intent 
de cop d'Estat de l'1 d'octubre. Després dels primers dies d'estupor, 
Espanya va sortir al carrer el 8 d'octubre a reclamar el que és seu: el seu 
territori, la seva gent, la seva història. 

És cert, ningú es prenia prou seriosament les fanfarronades de 
Puigdemont. Ningú creia que s'atreviria a disparar i ho va fer ... només 
que amb pólvora mullada. I això ens va donar a tots una oportunitat per 
intensificar la nostra reacció: no n'hi ha prou amb estar en peus, 
reclamar i resistir les envestides: la democràcia ha de vèncer al 
populisme separatista que impera a Catalunya. 

En el pla judicial, el nacionalisme està evidentment tocat i això afecta 
evidentment a la seva fortalesa política. No obstant això, no convé 
confiar-se, no cal deixar-los un respir per agafar aire. Com a associació, 
des de Catalunya Som Tots, no ens conformem amb ser mers 
espectadors del que al partit en el poder li convingui fer. En aquest 
informe trobareu vostès els motius pels quals no es pot abaixar la 
guàrdia. 

Espanya no pot acostumar-se a que Catalunya sigui aquesta comunitat 
autònoma una miqueta peculiar on no es pot parlar castellà per no 
molestar, on el Rei no aparegui per no generar disturbis o on, en 
definitiva, les regles de joc siguin diferents. 

Si en un col·legi de Valladolid s'ensenyés que Hitler va ser un tio fantàstic 
quant trigaria l'Alta Inspecció d'Ensenyament en empaperar al professor, 
al col·legi ia la directiva? Es aniria de rosetes la Junta de Castella i Lleó? 
Si les propietats de Pedro Sánchez o de la seva família fossin 
sistemàticament danyades ¿s'emprendria una investigació per veure 
qui hi ha darrere? ¿Es posarien els mitjans per intentar evitar-ho? 

El problema s'agreuja quan les víctimes de la corrupció política són 
espanyols (catalans o no) que no només no troben protecció en les 
autoritats municipals i autonòmiques, sinó que aquestes són per acció o 
omissió seus principals agressors. A sobre, l'Estat ha tendit en els darrers 
anys a no exercir el seu paper, deixant desprotegits als seus ciutadans. 
Ja sabem que, darrere d'aquest bloqueig hi ha causes polítiques: doncs 
caldrà agafar aquest bou per les banyes i posar solució a aquest error 
en el nostre sistema. 
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El veritable exili de Catalunya 

En qualsevol cas, la conseqüència amb què ens trobem és que aquelles 
persones que no estan d'acord amb el nacionalisme només tenen dues 
opcions: callar, perquè els seus fills no pateixin les conseqüències o les 
seves propietats no es vegin danyades, bé marxar-se de Catalunya per 
poder viure lliurement. 

En efecte, cal dir-ho a plena veu: a Catalunya s'està produint un exili 
silenciós. És gent que té la sort de poder canviar de feina, tot i que es 
veuen obligats a allunyar-se de familiars i amics. En alguns casos, gent a 
la qual fa uns anys la política ni li anava ni li venia, però que s'ha 

trobat en un escenari de radicalització insofrible. Es queden els que 
estan a favor del nacionalisme i es beneficien d'ell o els que estan en 
contra i es veuen obligats a callar davant l'amenaça. La conseqüència 
és doble: un empobriment del teixit social i tècnic (es prefereix a un mal 
metge que parli català a un de bo que no ho parli) i un marge 
d'actuació cada vegada més gran per al separatisme. 

És cert que hi ha una tercera opció davant del règim nacionalista. No 
és que m'oblidi d'ella, sinó que vull concedir-li un lloc especial. És l'opció 
de la resistència. A ella s'han unit cada vegada més persones dins de 
Catalunya. Sempre hi havien estat, però els últims esdeveniments han 
fet que surtin a la llum amb intel·ligència, amb audàcia i amb valentia: 
llevant llaços grocs, penjant banderes d'Espanya, cridant visques a 
Tabarnia, donant la cara i aixecant la veu en les institucions. 

És l'anomenada Catalunya silenciosa amb què el separatisme, 
convençut que aconseguiria la seva fi a força d'insistir, s'ha topat de 
cara. Són un gra al cul de Puigdemont, Torra i els seus perquè els 
deslegitima, perquè evidencien que ells no són Catalunya i ni tan sols la 
representen, perquè denuncien davant del món els abusos d'un règim 
que volia presentar-se com víctima quan en realitat és botxí . 

Per tots ells, pels que han hagut de marxar, pels que es queden i no 
poden parlar perquè perilla la seva integritat i la dels seus, pels quals es 
rebel·len cada dia contra la injustícia, val la pena seguir al peu del canó. 
Des del nostre modest paper com a associació, volem ser el ressò de les 
seves denúncies i l'alè de tot Espanya recolzant la seva resistència. 

Jorge Amado 

Presidente de ‘Catalunya Somos Todos. Tots Som Espanya’ 
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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: Manual antisistema per atacar vehicles 

Descripció dels fets: 
Les directrius dels CDR parteixen d'un manual de 72 pàgines i 15 capítols que 
explica les tècniques d'aquesta guerrilla urbana. Al manual es detalla com 
funcionen les unitats d'intervenció policial i la seva manera d'actuació per a 
atacar-lo. 

Lloc i data: 
Catalunya, 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557.2 (Dels desordres públics) 

1. Els qui actuant en grup o 
individualment però emparats en 
ell, alterin la pau pública 
executant actes de violència 
sobre les persones o sobre les 
coses, o amenaçant als altres amb 
dur-los a terme, han de ser 
castigats amb una pena de sis 
mesos a tres anys de presó. 

Aquestes penes seran imposades sense perjudici de les que puguin 
correspondre als actes concrets de violència o d'amenaces que s'haguessin dut 
a terme. 

2. Amb les mateixes penes es castigarà als que actuïn sobre el grup o els seus 
individus incitant-los a realitzar les accions descrites en l'apartat anterior o 
reforçant la seva disposició a dur-les a terme. 

Article 510 (Delicte de Incitació a l'odi) 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República. 

Font: 
Antena 3 

  

https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/este-es-el-manual-que-se-reparte-entre-los-grupos-antisistema-catalanes-consejos-para-atacar-y-quemar-vehiculos_201803275ab9fe170cf240aa71203203.html
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/11/23/Recortada/img_mgili_20180327-194651_imagenes_lv_colaboradores_mgili_tall-015-kWXE-U4531098252779nC-992x558@LaVanguardia-Web.jpg&imgrefurl=https://www.lavanguardia.com/politica/20181123/453109825277/cdr-vilafranca-denuncia-irregularidades-caja-resistencia.html&docid=GV34PmXsohQnmM&tbnid=0Ze-znfuTiJXlM:&vet=10ahUKEwjRv_HV8qzfAhVwxYUKHRKmAgkQMwhYKBMwEw..i&w=990&h=558&bih=651&biw=1366&q=cdr&ved=0ahUKEwjRv_HV8qzfAhVwxYUKHRKmAgkQMwhYKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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CAS 2: Arran, CDR... la 'kale borroka' del 
secessionisme català 

Descripció dels fets: 
Els CDR (Comitès de Defensa de la República), aquestes sigles després de les 
que s'emparen els promotors de les accions de kale borroka que cada vegada 
amb més intensitat es vénen succeint a tot el territori català, són una 
organització pantalla d'Arran, les joventuts de la CUP, creada en el seu dia 
seguint el model dels Comitès de Defensa de la Revolució cubans. 

Lloc i data: 
Catalunya, 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics)  

Article 550 (Atemptat contra 
l'autoritat) 

Article 147 (lesions si és que 
van provocar alguna lesió) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat 
Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Organització juvenil Arran. 

Font: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/espana/2018/03/28/5aba90e2468aeb98378b45b8.html
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CAS 3: Els CDR aboquen excrements davant de 
diversos jutjats de Catalunya 

Descripció dels fets: 
Sota el lema de 'Quina 
merda de justícia!', Els CDR 
van abocar excrements i 
escombraries a les portes 
dels jutjats de Granollers, 
Manresa (Barcelona), 
Figueres, Sant Feliu de 
Guíxols, Santa Coloma de 
Farners (Girona), Gandesa ( 
Tarragona) i Solsona 
(Lleida).  

Els comitès van penjar les 
imatges al costat de 
cartells amb el missatge 
'Merda de justícia', i en un apunt plantegen la següent pregunta: "¿A què fa olor 
la justícia espanyola? Davant les portes trobareu la resposta". 

Lloc i data: 
Catalunya 12 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Els següents delictes es repeteixen en 7 ocasions, una per cada jutjat atacat: 

Codi Penal 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 36. 3 (que considera infraccions greus causar desordres en les vies, espais 
o establiments públics, o obstaculitzar la via pública amb mobiliari urbà, vehicles, 
contenidors, pneumàtics o altres objectes, quan en tots dos casos es ocasioni 
una alteració greu 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 

https://www.youtube.com/watch?v=0f1WLhBO0rg
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immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
CDR 

Font: 
El Periódico  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181112/cdr-excrementos-juzgados-que-mierda-de-justicia-7142368
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CAS 4: Atac a la botiga dels pares d'Albert Rivera 

Descripció dels fets: 
Acte vandàlic contra el negoci dels pares del president de Ciutadans, Albert 
Rivera. En aquest cas pintada de llaços grocs exigint alliberar dels mal 
anomenats "Presos polítics". 

Lloc i data: 
Catalunya, 8 gener 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de 
danys) 

Article 172 ter (delicte 
d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de 
març, de protecció de la 
seguretat ciutadana.  

Article 37.13 (que considera 
com a infracció lleu els danys o 
el deslluïment de béns mobles o 
immobles d'ús o servei públic, 
així com de béns mobles o 
immobles privats a la via 
pública, quan no constitueixin 
infracció penal) 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20180108/vuelven-atacar-tienda-padres-rivera/275722639_0.html
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CAS 5: Arran mostra en un vídeo la crema de la 
bandera espanyola 

Descripció dels fets: 
Vídeo promocionant crema de banderes espanyoles i que la formació Arran té 
al seu propi compte de Twitter. 

Lloc i data: 
Mallorca, 8 gener 2018 

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

Responsable: 
Formació juvenil Arran. 

Font: 
El País 

  

https://elpais.com/politica/2018/01/08/actualidad/1515437704_258865.html
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CAS 6: El Consell de Mallorca finança actes de 
l'independentisme català 

Descripció dels fets: 
Les institucions balears financen amb diners públics a l'organització "Obra 
Cultural Balear", versió balear d'Òmnium Cultural, que promou ideologia 
nacionalista i l'independentisme. 

Lloc i data: 
Balears 12 de gener de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Article 432 (delicte de malversació) 

Responsable: 
Govern Balear, Consell Balear, Generalitat de Catalunya i diferents ajuntaments 
de la regió. 

Font: 
El Mundo 

 

  

https://www.elmundo.es/baleares/2018/01/12/5a57c2a4ca47418e338b4695.html
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CAS 7: Arran ataca la seu de Crònica Global "per 
encobrir ultres" 

Descripció dels fets: 
Arran s'ha atribuït l'atac comès la matinada de dimecres contra el diari digital 
Crònica Global. L'atac vandàlic contra el diari està sent investigat pels Mossos 
d'Esquadra i ha estat denunciat davant la Fiscalia de Delictes d'Odi i 
Discriminació. 

Lloc i data: 
Barcelona, 26 de gener de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de 
març, de protecció de la 
seguretat ciutadana.  

Article 37.13 (que considera 
com a infracció lleu els danys o 
el deslluïment de béns mobles o 
immobles d'ús o servei públic, 
així com de béns mobles o 
immobles privats a la via 
pública, quan no constitueixin 
infracció penal) 

Responsable: 
Organització Juvenil Arran. 

Font: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/01/26/5a6b1999e5fdead7698b4643.html
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CAS 8: Atac a la seu de Ciutadans a Lleida 

Descripció dels fets: 
En un acte independentista, promogut per la CUP, van entrar dos encaputxats 
a l'escenari l'acte i van cremar dos Banderes, l'espanyola i l'europea. 

Lloc i data: 
Lleida, 6 de febrer de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infacció 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: 
La Razón 

 

  

https://www.larazon.es/espana/nuevo-ataque-contra-la-sede-de-ciudadanos-en-lerida-LD17633888
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CAS 9: Atac a la comissària de Terrassa 

Descripció dels fets: 
a comissaria de Policia Nacional de Terrassa ha tornat a ser objecte d'un atac 
per part de radicals separatistes. És el segon que aquest edifici pateix en qüestió 
de mes i mig. El d'ahir va consistir en el llançament d'ous i boles de pintura contra 
la façana. 

Lloc i data: 
Terrasa, 7 de febrer de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Español 

 

  

https://www.elespanol.com/reportajes/20180207/nuevo-ataque-encapuchados-comisaria-terrassa-huevos-pintura/283222262_0.html
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CAS 10: Atac a la seu de Ciutadans a L'Hospitalet 

Descripció dels fets: 
Nou atac a la seu de Ciutadans per part d'independentistes. En aquest cas, onzè 
atac; pintada de estelada i inscripció de "Neo Fatxes". 

Lloc i data: 
L'Hospitalet, 7 de febrer de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
La Vanguardia 

 

  

https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20180207/44604713141/ciutadans-hospitalet-once-ataques-sede.html
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CAS 11: Agressió contra una dona per retirar un cartell 
independentista a Viladecans 

Descripció dels fets: 
Del cop de puny va caure a terra i es va colpejar el cap. Va perdre la 
consciència i, durant uns minuts, l'únic que va sentir era un brunzit a l'orella dreta. 
Però ningú la va sentir. "Són uns salvatges, uns energúmens. Tenen fills petits i 
molta por, de manera que prefereixen no dir els seus noms per evitar represàlies. 

Lloc i data: 
Barcelona 17 de febrer de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 147 (delicte de lesions) 

Article 169 (delicte d'amenaces) 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
Crónica Global 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/radical-punetazo-derriba-mujer-cartel-independentista_121865_102.html
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CAS 12: Els CDR amenacen Mariano Rajoy si més 
polítics van a la presó 

Descripció dels fets: 
Els Comitès de Defensa de la República (CDR), cèl·lules independentistes 
d'extrema esquerra, han amenaçat al president del Govern, Mariano Rajoy, 
amb incendiar Catalunya i convertir-la en "un infern" en el cas que aquest 
divendres hagi nous empresonaments de polítics colpistes. 

Lloc i data: 
Catalunya 23 de març de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
OK Diario 

 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/03/23/2003474-2003474
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CAS 13: Atac a la seu de Ciutadans i PSC a Barcelona 
escripció dels fets: 

Nou atac a les seus de Ciutadans i PSC. En aquest cas pintades de "Espanyols 
maricos" i "Fora de Catalunya" 

Lloc i data: 
Barcelona 23 de març de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal)  

Responsable:  
Desconeguts. 

Font:  
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-ciudadanos-y-denuncian-ataques-sedes-barcelona-201803231358_noticia.html
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CAS 14: El llibre de català de l'editorial Casals manté 
missatges polítics catalanistes 

Descripció dels fets: 
A principis del curs passat 2016-
17, va esclatar la polèmica 
perquè dit manual, que 
estudiaven els alumnes de 2n 
de batxillerat de Balears, 
contenia constants referències 
a la ideologia nacionalista, 
esmentava els Països Catalans 
i exaltava la tasca de l'entitat 
independentista Obra Cultural 
Balear (OCB). A més, titllava el 
Govern del PP de «hostil» amb 
la llengua catalana i 
assenyalava que «el català és 
l'única llengua europea sense Estat propi que aconsegueix significar-se en 
Twitter». 

Lloc i data: 
Barcelona 25 de febrer de 2018. 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació 

Disposició addicional quarta. 2. L'edició i adopció dels llibres de text i altres 
materials no requeriran la prèvia autorització de l'Administració educativa. En tot 
cas, aquests s'han d'adaptar al rigor científic adequat a les edats dels alumnes i 
al currículum aprovat per cada Administració educativa 

Responsable: 
President editorial Casal 

Font: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/baleares/2018/02/25/5a9286b546163f97798b4668.html
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CAS 15: Un presentador de TV3 amenaça que hi haurà 
morts per construir la República 

Descripció dels fets: 
S'ha acabat la revolució dels somriures. La batasunització del procés 
d'independència de Catalunya segueix imparable, finançada amb els diners 

públics de TV3. Una 
de les estrelles del 
canal autonòmic, 
Jair Domínguez, ha 
anunciat aquest 
cap de setmana 
que a Catalunya 
"hi haurà morts, 
perquè la 
república no es 
construeix amb 
llacets i 
manifestos". 

Ho ha fet amb el següent missatge, publicat en el seu compte oficial 
d'Instagram: "Hi haurà morts. Hi haurà morts i serà terrible perquè, en el fons, no 
ens agrada la violència. Però ens han portat al límit i ara per fi sabem que la 
república no es construeix amb llacets i manifestos, sinó amb sang i foc ". 

Lloc i data: 
Barcelona, 25 de març de 2018. 

Llei que incompleix: 
odi Penal 

  Article 147 (delicte de provocació per delinquir) 

Responsable: 
Jair Domínguez. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/03/25/colaborador-tv3-amenaza-habra-muertos-porque-republica-no-construye-lacitos-2019594
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CAS 16: Agredeixen a un nen a Barcelona per portar 
la bandera d'Espanya 

Descripció dels fets: 
Foten un cop de puny a un nen a Barcelona per portar la bandera d'Espanya. 

Lloc i data: 
Barcelona, 25 de març de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 147 (delicte lleu de lesions) 

Si fos menor de 12 anys: Art. 148 (lesions tipus agreujat) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Art. 36.23 

23. L'ús no autoritzat d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o 
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 en risc 
l'èxit d'una operació , amb respecte al dret fonamental a la informació. 

Convenció sobre els Drets de l'Infant, adoptada per l'Assemblea General de les 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Instrument de ratificació del 30 de 
novembre de de 1990. 

Article 13 1. L'infant té dret a la llibertat d'expressió; aquest dret inclou el dret a 
cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota mena, sense consideració 
de fronteres, sigui oralment, per escrit o impreses en forma d'art o per qualsevol 
altre mitjà triat per l'infant. 

Responsable: 
Diari separatista El Mon. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/03/25/agreden-nino-barcelona-llevar-bandera-espanola-2022619
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CAS 17: ANC i Òmnium Cultural preparen als seus 
partidaris per resistir i crear aldarulls 

Descripció dels fets: 
Els Comitès de 
Defensa de la 
República (CDR) 
catalana 
entrenen als 
ciutadans per 
participar i 
reforçar 
mobilitzacions i 
com protegir-se 
en elles i en les 
"revoltes". 

I ho fan a través 
dels tallers de 
l'organització "En 
peu de pau", 
segons un dels 
últims informes de la Guàrdia Civil, i en el qual vinculen els CDR amb l'ANC i 
Òmnium Cultural.  

Lloc i data: 
Catalunya 26 de març de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 559 (incitació a cometre delicte de desordres públics) 

Responsable: 
ANC i Òmnium Cultural. 

Font: 
Catalunya Press 

  

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1040233/comites-defensa-republica-catalana-entrenan-ciudadanos-actuar-revueltas
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CAS 18: Manuals per actuar contra les forces de 
seguretat 

Descripció dels fets: 
Es reparteixen manuals per a grups antisistema amb instruccions per fer front a 
un desplegament policial. 

Lloc i data: 
Alcanar (Tarragona) 27 de març de 2018. 

Llei que incompleix: 
Article 36.23 de la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana: 

Art. 36.23 

23. L'ús no autoritzat d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o 
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 en risc 
l'èxit d'una operació , amb respecte al dret fonamental a la informació. 

Convenció sobre els Drets de l'Infant, adoptada per l'Assemblea General de les 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Instrument de ratificació del 30 de 
novembre de de 1990. 

Article 13 1. L'infant té dret a la llibertat d'expressió; aquest dret inclou el dret a 
cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota mena, sense consideració 
de fronteres, sigui oralment, per escrit o impreses en forma d'art o per qualsevol 
altre mitjà triat per l'infant. 

Responsable: 
Membres dels CDR. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/la-seguridad-del-girona-fc-obliga-a-retirar-una-bandera-de-espana-del-estadio
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CAS 19: Agredeixen a un jove a Osona per retirar 
llaços grocs 

Descripció dels fets: 
Un home passeja per un carrer ple de plàstics grocs, i decideix treure alguns. 
Apareixen a 2 vehicles, baixen els seus ocupants i comencen a colpejar l'home 
amb bats de beisbol. Un veí escolta els crits i surt al carrer per aturar l'agressió. 
Arriben diverses dotacions de Mossos i una ambulància, que es porta a l'hospital 
l'home malferit. Els Mossos ja tenen la matrícula dels vehicles pel que poden 
localitzar els agressors quan vulguin. 

Lloc i data: 
Catalunya 7 d'abril de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Art. 147 (Delicte de Lesions) 

Agreujant art. 22 4ª 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/04/brutal-agresion-nacionalista-a-un-hombre-que-quitaba-lazos-amarillos-en-osona/
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CAS 20: Agredeixen a una dona de 67 anys per retirar 
llaços grocs 

Descripció dels fets: 
Un independentista ha agredit salvatgement a una dona de 67 anys per retirar 
de la via publica llaços grocs a favor dels colpistes presos. El succés va tenir lloc 
aquest dissabte a la barriada Trinitat Vella de Barcelona. L'agressor no dubta a 
agafar a una dona d'avançada edat i llançar-la sobre unes motos que es 
trobaven aparcades a la calçada. La senyora perd l'equilibri i cau sobre els 
vehicles. 

Lloc i data: 
Barcelona 14 d'abril de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 149.3 (delicte de maltractament d'obra) 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 208 (delicte d'injúries) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/04/15/independentista-agrede-salvajemente-mujer-67-anos-que-quitaba-lazos-golpistas-calle-2126021
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CAS 21: Cremen una bandera espanyola a Calafell 

Descripció dels fets: 
En la nit del 14, van cremar la bandera espanyola que estava situada a la Plaça 
de Catalunya de Calafel en resposta d'una manifestació per exigir a l'alcalde la 
retirada d'estelades i llaços grocs.  

Lloc i data: 
Calafel, 15 de abril de 2018 

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

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
Diari de Tarragona 

  

https://www.diaridetarragona.com/costa/Queman-una-bandera-espanola-en-Calafell-20180415-0021.html
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CAS 22: Obren expedient a un professor per combatre 
l'adoctrinament nacionalista 

Descripció dels fets: 
El Govern català va obrir un expedient sancionador al professor d'Història 
Francisco Oya per la manera en què impartia les seves classes a l'IES Joan Boscà 
de Barcelona.  

Segons Oya, "els 
alumnes han de 
conèixer la història, no 
la propaganda o la 
visió canònica d'un 
determinat moviment". 
Amb aquesta finalitat, 
el professor va repartir 
entre els seus alumnes 
documents que 
qüestionen la versió 
oficial de la Història que s'imparteix al centre. 

Coincidint amb el seu relleu, Professors pel Bilingüisme va convocar una 
concentració a les portes del centre que comptava amb els permisos de 
l'Administració. Van acudir, segons expliquen els organitzadors, membres de la 
CUP, Arran i 4 CDR (comitès de defensa de la república) per col·locar una 
pancarta amb el missatge 'Fora feixistes de les nostres aules', que un dia més 
tard va aparèixer a l'aula del professor Oya. 

Lloc i data: 
Catalunya 19 d'abril de 2018 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 20 (Llibertat de càtedra) 

Codi Penal 

Article 172 (Coaccions) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Article 208 (Injúries) 
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Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Confidencial   

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-19/profesores-bilinguismo-relevado-clases-historia-ies-joan-bosca_1551902/
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CAS 23: Professors independentistes de Mallorca 
incita a l'odi a les xarxes socials 

Descripció dels fets: 
Un grup de pares del col·legi La Salle a Mallorca ha denunciat que un dels seus 
professors utilitza les xarxes per llançar missatges d'incitació a l'odi ia favor de 
l'independentisme 
català amb 
consignes contra la 
Constitució, la 
unitat d'Espanya, 
els jutges i els 
cossos de 
seguretat de l'Estat.  

Antoni Guasp, 
docent des de fa 
anys a les Illes 
Balears, 
acompanya els 
seus textos a Facebook contra la Constitució i el 155 amb dibuixos en què retrata 
la Policia en actitud violenta, o amb els quals s'identifica la democràcia 
espanyola amb Franco o una dictadura. 

Aquest docent és professor de plàstica en Ensenyament Secundari Obligatori 
(ESO) i, segons OKDIARIO, va arribar a realitzar activitats en horari escolar 
vinculades a l'organització separatista Obra Cultural Balear (OCB), sucursal de 
la catalana Òmnium Cultural. 

Lloc i data: 
Balears, 23 abril de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 510.1 a) (delicte d'incitació a l'odi) 

Responsable: 
Professor del col·legi acusat. 

Font: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/mas-comunidades/2018/04/23/profesor-separatista-mallorca-incita-odio-redes-contra-espana-policias-jueces-2167911
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CAS 24: Llancen excrements a la seu de ciutadans a 
L'Hospitalet 

Descripció dels fets: 
Nou atac a la seu de ciutadans a L'Hospitalet. La seu de ciutadans porta 12 
atacs. 

Lloc i data: 
L'Hospitalet, 23 de abril de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter 
(delicte 
d'assetjament o 
"stalking") 

Llei Orgànica 
4/2015, de 30 de 
març, de 
protecció de la 
seguretat 
ciutadana. 

Article 37.13 (que 
considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de béns mobles o 
immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o immobles privats a la 
via pública, quan no constitueixin infracció penal)  

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Mundo   

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/23/5addfd37268e3e0c238b4599.html
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CAS 25: Un diari assenyala als fills d'un Guàrdia Civil 
que investiga el procés 

Descripció dels fets: 
El diari digital separatista El món revela en les seves pàgines que els fills d'un cap 
de la Guàrdia Civil a Catalunya van a un col·legi i un centre escolta del barri de 
Les Corts de Barcelona amb "pedigrí catalanista". 

El comandament, al qual s'identifica pel cognom, és responsable de les 
investigacions que la Guàrdia Civil porta a terme com a policia judicial al voltant 
del procés separatista. 

Lloc i data: 
Barcelona, 7 maig de 2018. 

Llei que incompleix: 
Article 197 del Codi Penal (Delicte de revelació de secrets). 

Article 16 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, adoptada per l'Assemblea 
General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Instrument de 
ratificació del 30 de novembre de 1990: 

1. Cap nen serà objecte d'ingerències arbitràries o il·legals en la seva vida 
privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs 
il·legals al seu honor ia la seva reputació. 

2. L'infant té dret a la protecció de la llei contra aquestes ingerències o atacs. 

Responsable: 
Diari separatista El Mon. 

Font: 
Libertad Digital  

https://www.libertaddigital.com/espana/2018-05-07/un-digital-separatista-senala-a-los-hijos-de-un-guardia-civil-que-investiga-el-proceso-1276618246/
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CAS 26: Intent d'agressió a un grup de joves de SCC a 
la Universitat Autònoma de Barcelona 

Descripció dels fets: 
Uns encaputxats intenten agredir un grup de nois i noies integrants de Joves SCC 
(Joventuts d'Societat Civil Catalana) que exposaven les seves idees en una de 
les instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Segons Josep 
Llac, 
coordinador 
de Joves SCC, 
no és la 
primera 
vegada que 
passa una 
cosa així. La 
universitat no 
ha 
condemnat, 
fins ara, 
aquest tipus 
d'actes. 

Lloc i data: 
Barcelona, 7 maig de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions)  

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pp-alerta-modelo-educativo-valenciano-copia-independentismo-catalan-201805111307_noticia.html
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CAS 27: Arran mostra els seus atacs als jutjats de 
Catalunya i els danys ocasionats 

Descripció dels fets: 
L'organització Arran mostra les 
imatges dels atacs als jutjats de 
Catalunya. L'organització 
independentista justifica les 
pintades i les destrosses per la 
sentència de la Rajada.  

Són també autors d'altres 
sabotatges amb mètodes i amb 
una escenificació que recorda els 
episodis més negres de la violència 
urbana. 

Lloc i data: 
Catalunya, 7 maig de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/abci-arran-muestra-peculiar-forma-protestar-contra-juzgados-201805071700_video.html
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CAS 28: La Comunitat Valenciana copia el model 
educatiu català 

Descripció dels fets: 
La portaveu de PP a les Corts i presidenta del PPCV, Isabel Bonig, considera que 
la sentència del TSJCV sobre el decret de plurilingüisme "posa en relleu que 
aquest procés i el projecte lingüístic que té Puig per aquesta Comunitat és nul i 
atempta contra la llibertat i la igualtat que consagra la Constitució espanyola ", 
i ha enumerat més 12 escoles públics" on no hi ha ni una sola oferta en castellà". 

Lloc i data: 
València 11 de maig de 2018. 

Llei que incompleix: 
Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. Article 6 (sobre les llengües cooficials) 

Codi Penal. Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació 

Disposició addicional trenta-vuitena (que regula la manera en què s'aplica el 
dret dels alumnes i les alumnes a rebre els ensenyaments en castellà, llengua 
oficial de l'Estat, i en les altres llengües cooficials en els seus respectius territoris). 

Responsable: 
Govern de València 

Font: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pp-alerta-modelo-educativo-valenciano-copia-independentismo-catalan-201805111307_noticia.html
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CAS 29: Cementiris de creus grocs a les platges de 
Catalunya 

Descripció dels fets: 
Plantada de creus grogues a les 
seves platges per simbolitzar "la 
mort de la democràcia a l'Estat 
espanyol", informava la secció 
local de l'Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) el dilluns 
passat, una convocatòria que 
va ser també difosa pel comitè 
de defensa de la república de 
la ciutat del Maresme.  

Lloc i data: 
Catalunya 24 de maig de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 510.1 a) Incitació a l'odi 

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. 

Article 38 1. F) Prohibició de publicitat (A la zona de servitud de protecció estaran 
prohibits: (...) La publicitat a través de cartells o tanques o per mitjans acústics o 
audiovisuals. 

(Per poder col·locar publicitat és necessària autorització, tal com estableix 
l'apartat 4 de l'esmentat article) 

Responsable: 
Desconeguts CDR. 

Font: 
Mediterráneo Digital 
  

https://www.mediterraneodigital.com/identitarios/ultimas-noticias-identitarios/identitarios-1/los-independentistas-convierten-en-un-cementerio-de-cruces-amarillas-la-playa-de-mataro.html
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CAS 30: Atac a la botiga dels familiars d'Albert Rivera 

Descripció dels fets: 
Pinten llaços grocs en la 
persiana que protegeix 
la botiga dels pares del 
president de Ciutadans, 
Albert Rivera, a 
Granollers.  

Els atacs al negoci 
familiar són habituals, tal 
com recull la informació 
referida, que 
comptabilitza quatre 
atacs des de setembre 
de 2017 fins al moment de la publicació. 

Lloc i data: 
Granollers 24 de maig de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
Voz Libre 

  

https://vozlibre.com/sin-categoria/nuevo-ataque-tienda-padres-albert-rivera-15525/
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CAS 31: Atac a la seu de Ciutadans a Barcelona. 

Descripció dels fets: 
Nou atac a la seu de Ciutadans a Barcelona amb pintura groga per part d'un 
grup d'independentistes. 

Lloc i data: 
Barcelona 25 de maig de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-nuevo-ataque-independentistas-sede-ciudadanos-barcelona-201805261208_noticia.html
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CAS 32: Atac a l'habitatge d'un regidor de ciutadans 
de Sitges 

Descripció dels fets: 
Atac a l'habitatge del regidor de 
Ciutadans a Sitges (Barcelona) 
Miguel Ángel Basternier. 

El seu domicili particular va 
despertar el passat 27 de maig amb 
els vidres trencats. El cas està sent 
investigat pels Mossos d'Esquadra.  

Lloc i data: 
Sitges 27 de maig de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
Cadena Ser 

  

http://cadenaser.com/ser/2018/06/13/politica/1528892913_648868.html
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CAS 33: Estudiants independentistes boicotegen un 
acte de Cervantes a la Universitat de Barcelona 

Descripció dels fets: 
Sota els lemes de «A la UB, no passaran» i «Fora feixistes de la universitat», els 
concentrats van entrar a l'edifici històric de la UB i van intentar accedir a l'acte 
de SCC, que havia començat a celebrar-se a porta tancada a l'Aula Magna i 
al qual assistia el llavors president d'aquesta entitat contrària a la independència 
de Catalunya, José Rosiñol. 

En un ambient molt tens, s'han produït enfrontaments verbals que han 
desembocat en algun intercanvi de cops, sense que hagi actuat la policia, que 
no ha entrat al recinte universitari.  

Lloc i data: 
Barcelona, 8 de juny de 2018. 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o 
manifestació lícita) 
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Article 514.4 (delicte de 
pertorbació greu del 
desenvolupament d'una 
reunió o manifestació 
lícita) 

Llei Orgànica 4/2015, de 
30 de març, de 
protecció de la 
seguretat ciutadana. 

Article 36.1 (que 
considera com a 
infracció greu la 
pertorbació de la 
seguretat ciutadana en 
actes públics, 
espectacles esportius o 
culturals, solemnitats i 
oficis religiosos o altres 
reunions a què assisteixin 
nombroses persones, 
quan no siguin constitutives d'infracció penal) 

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: 
Sindicats COS i SEPC i els partits Arran i CUP. 

Font: 
ABC 

  

https://www.abc.es/cultura/abci-estudiantes-independentistas-boicotean-acto-homenaje-cervantes-universidad-barcelona-201806072013_noticia.html
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CAS 34: L'organització Arran inicia una campanya 
d'actes vandàlics contra el turisme 

Descripció dels fets: 
Un petit grup de militants d'Arran, 
organització juvenil vinculada a la 
CUP, es va encadenar al drac de 
Gaudí al Park Güell per protestar 
contra l'arribada del "turisme massiu". 

A finals de juliol de l'any passat, 
l'organització va agredir un bus 
turístic a les rodalies del Camp Nou. 
L'atac, reivindicat després en un 
vídeo d'Arran, va consistir en punxar els pneumàtics del bus i pintar un grafit sobre 
el parabrisa: "El turisme mata els barris". 

Lloc i data: 
Catalunya 16 de juny de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Organització Juvenil Arran. 

Font: 
Cerodosbe  

https://www.cerodosbe.com/es/destinos/arran-inicia-la-kale-borroka-contra-el-turismo_562118_102.html
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CAS 35: ANC demana per carta col·laboració als 
funcionaris de les Balears 

Descripció dels fets: 
Assemblea Nacional Catalana fa arribar als funcionaris de les Balears una carta 
en què defensa les seves tesis sobre el procés separatista. La missiva abunda en 
la necessitat d ' "entesa", "consens" i "coneixement mutu" i recull a més enllaços 
a articles d'opinió que donen suport al moviment nacionalista. 

El text sol·licita a més la col·laboració dels destinataris. 

Lloc i data: 
Balears, 23 de juny de 2018. 

Llei que incompleix: 
Possible delicte de descobriment i revelació de secrets (Codi Penal, Article 197) 
en el cas que les dades dels funcionaris hagin estat obtinguts il·legalment. 

Responsable: 
Assemblea Nacional de Catalunya. 

Font: 
Mallorca Confidencial 

  

https://mallorcaconfidencial.com/2018-06-23-la-carta-independentista-recibido-funcionarios-baleares
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CAS 36: Ataquen amb pedres la seu de Ciutadans a 
Lleida 

Descripció dels fets: 
Brutal atac a cops de pedra de la seu de Ciutadans a Lleida. La seu despertar 
amb les finestres trencades. 

Lloc i data: 
Lleida, 29 de juliol de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Desconeguts.  

Font: 
Mediterráneo Digital 
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CAS 37: Els CDR amenacen la família i ataquen la 
propietat del jutge Llarena 

Descripció dels fets: 
La informació recull diferents accions contra el jutge Pablo Llarena, encarregat 
d'instruir la causa de l'Procés al Tribunal Suprem: des de desvetllar la direcció 
particular del jutge fins a realitzar pintades enfront de la seva segona residència 
(a la província de Girona) 
o les amenaces a la seva 
dona 

A més, aprofitant que el 
jutge sopava en privat en 
un restaurant a Girona, 
grups de CDR es van dirigir 
a ell entre insults i 
amenaces i van colpejar 
el vehicle en què es 
desplaçava a la seva 
sortida. 

Lloc i data: 
Barcelona, 3 agost 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Art. 550 (delicte d'atemptat contra l'autoritat) 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/08/la-policia-nacional-detiene-a-un-cupero-por-atacar-a-llarena-y-los-mossos/
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://s5.eestatic.com/2018/03/30/reportajes/Pablo_Llarena-Independentismo-Reportajes_295981958_71896536_1024x576.jpg&imgrefurl=https://www.elespanol.com/reportajes/20180331/venganza-llarena-familia-diana-encarcelar-puigdemont-tropa/295970880_0.html&docid=h6fKmZGxlwZKiM&tbnid=Fs6Z-aKEXx9zrM:&vet=10ahUKEwiijsLX76zfAhVFqxoKHcofA18QMwhhKBcwFw..i&w=1024&h=576&bih=651&biw=1366&q=ataque%20al%20juez%20llarena&ved=0ahUKEwiijsLX76zfAhVFqxoKHcofA18QMwhhKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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CAS 38: Quim Torra es refereix a Espanya com "Estat 
feixista" 

Descripció dels fets: 
"Hem vist aquests últims mesos -i m'atreveixo a dir aquestes últimes setmanes- un 
increment notable de les agressions, amenaces, intimidacions i violència feixista 
al nostre país. Uns grups d'individus agressius han volgut atemorir els activistes per 
la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats. En alguns casos, han arribat 
a agredir físicament persones que penjaven llaços o s'instal·laven creus grogues 
als carrers ia les places del país ". 

Lloc i data: 
Barcelona 4 d'agost de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 208 (delicte d'injúries) 

Article 510.1 a) Incitació a l'odi 

Responsable: 
President de la Generalitat Quim Torra. 

Font: 
El Periódico 

  

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180804/como-un-solo-pueblo-contra-el-fascismo-articulo-quim-torra-6975442
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CAS 39: Obliguen a retirar una bandera d'Espanya en 
un partit del Girona 

Descripció dels fets: 
En un partit de la Lliga espanyola entre el Girona i el Reial Valladolid, els membres 
de seguretat de l'estadi Montilivi van obligar a un espectador a retirar una 
bandera d'Espanya. 

La seguretat de l'equip local va amenaçar en diverses ocasions a l'amo de la 
bandera espanyola amb l'expulsió de l'estadi, el que finalment va fer que es 
retirés la bandera espanyola de la grada visitant. 

Lloc i data: 
Girona 8 d'agost de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

article 172 

1. El qui, sense estar legítimament autoritzat, impedeixi a un altre amb violència 
fer el que la llei no prohibeix, o el compel·lisca 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 emprats. 

2. (...) 

3. 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. 

Responsable: 
Club de Futbol Girona 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/la-seguridad-del-girona-fc-obliga-a-retirar-una-bandera-de-espana-del-estadio
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CAS 40: Agressió al secretari d'SCC a Lleida 

Descripció dels fets: 
Oriol Casanovas, secretari de l'agrupació territorial de Societat Civil Catalana a 
Lleida, es trobava al carrer major repartint octavetes d'un restaurant. En aquest 
moment, l'agressor el va agafar pel coll, sense que s'adonés perquè estava 
d'esquena a ell, i li va donar una bufetada a la cara. 

A continuació, l'agressor el va amenaçar dient-li que fos amb compte perquè hi 
ha més gent que sap qui és i el que fa. 

Lloc i data: 
Barcelona 9 d'agost de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 149.3 (delicte de maltractament d'obra) 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/siguen-las-agresiones-secesionistas-a-constitucionalistas-golpean-al-secretario-de-scc-en-lleida
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CAS 41: Quim Torra demana atacar a l'Estat espanyol 

Descripció dels fets: 
Amb motiu dels 
atemptats gihadistes a 
Barcelona, 
l'independentisme va 
celebrar un míting 
davant de la presó de 
Lledoners, on es troben 
empresonats Quim 
Forn, Jordi Sànchez, 
Jordi Cuixart, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, 
Josep Rull i Raül 
Romeva. 

Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim 
Torra va tornar a referir-se a Espanya com un país feixista i va fer una crida a 
"atacar l'Estat" fins a aconseguir una república catalana.  

Lloc i data: 
Presó de Lledoners (Barcelona), 17 d'agost de 2018. 

Llei que incompleix: 
Article 172 ter del Codi Penal (delicte d'assetjament o "stalking"). 

Article 550 del Codi Penal (delicte d'atemptat contra l'autoritat). 

Responsable: 
President de la Generalitat, Quim Torra. 

Font: 
Diario Sur 

  

https://www.diariosur.es/nacional/torra-pide-atacar-20180818001956-ntvo.html
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CAS 42: Agents dels Mossos identifiquen ciutadans 
per retirar llaços grocs 

Descripció dels fets: 
Els Mossos d'Esquadra identifiquen catorze persones per treure llaços grocs a la 
comarca de la Ribera d'Ebre. 

Se'ls tracta com a "possibles autors de danys en el domini públic" i el 
Departament d'Interior ha iniciat accions per "presumpta infracció de la llei de 
seguretat ciutadana". 

Lloc i data: 
Ribera de l'Ebre, 18 ago 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 16. (regula els casos en què és procedent la identificació de persones, i 
la retirada de llaços no està inclosa entre els supòsits en els quals la policia pot 
exigir-la) 

Responsable: 
Generalitat de Catalunya. 

Font: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180818/451366800143/identificados-lazos-amarillos-ribera-ebre.html
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CAS 43: La Guàrdia Civil investiga si els Mossos van 
filtrar als CDR la identitat dels que retiren llaços 

Descripció dels fets: 
Per què van arribar a les mans dels CDR les dades personals de les catorze 
persones identificades pels Mossos d'Esquadra a Tivissa i Móra la Nova? És la 
pregunta que es fa la Guàrdia Civil, cos en el qual treballa una de les persones 
identificades, que no veuen explicació al perquè els violents CDR han tingut 
accés a la base de dades policial on consten les dades personals de les 
identificacions d'aquestes catorze persones que fa uns dies, van ser localitzades 
per la policia de la Generalitat mentre circulaven en tres vehicles per anar a 
retirar llaços grocs i símbols independentistes. 

Lloc i data: 
Barcelona, 22 ago 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 197.2 i 5 del (Delicte de descobriment i revelació de secrets), en relació 
amb l'article 198 

Responsable: 
Mossos d'Esquadra 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/08/22/guardia-civil-investiga-mossos-filtrar-cdr-identidad-quienes-retiran-lazos-3025975
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CAS 44: La Generalitat de Catalunya continua en 
marxa amb la reobertura d'ambaixades 

Descripció dels fets: 
La conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat adverteix que el pla per reobrir les delegacions a l'estranger "segueix 
en marxa" segons el calendari previst, amb la determinació de "portar la veu de 
Catalunya a Europa i el món" . 

El missatge respon a l'advertència des del Ministeri d'Afers Exteriors d'iniciar un 
recurs contra l'obertura de les "miniembajadas". 

Lloc i data: 
Barcelona, agost 23 de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 404 (delicte de prevaricació administrativa) 

Article 432 (delicte de malversació) 

Responsable: 
La Generalitat de Catalunya. 

Font: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180823/451418188157/generalitat-embajadas-recurso-gobierno-delegaciones-exterior.html
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CAS 45: Els CDR col·loquen trampes per evitar que es 
treguin llaços grocs 

Descripció dels fets: 
Els CDR encarregats de col·locar els llaços grocs i estelades que inunden 
centenars de poblacions a Catalunya tracten de dificultar les tasques de neteja 
iniciades pels veïns catalans no separatistes: maons amagats en les branques 
dels arbres, agulles i imperdibles oberts subjectes entre els llaços i 
estratègicament col·locats a manera de 'trampes' per evitar que els ciutadans 
constitucionalistes surtin indemnes de la retirada de propaganda separatista 
dels espais públics. 

Lloc i data: 
Catalunya, agost 23 de 2018 

Llei que incompleix: 
Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infracció greu: 

Art. 36.3: Causar desordres en les vies, espais o establiments públics, o 
obstaculitzar la via pública amb mobiliari urbà, vehicles, contenidors, 
pneumàtics o altres objectes, quan en tots dos casos es ocasioni una alteració 
greu de la seguretat ciutadana. 

Responsable: 
CDR 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/08/23/trampas-cdr-herir-quienes-retiren-lazos-amarillos-ladrillos-clavos-alfileres-3032251
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CAS 46: La policia de l'Ametlla de Mar multa a vuit 
persones per pintar de vermell un llaç 
independentista 

Descripció dels fets: 
La Fiscalia de 
Catalunya rebutja 
continuar investigant 
per un presumpte 
delicte d'odi ideològic 
als policies de l'Ametlla 
de Mar (Tarragona) 
que van multar a vuit 
persones per danys en 
el mobiliari urbà 
després de pintar de 
vermell un llaç groc 
instal·lat a la rotonda 
d'entrada al poble. També contra l'alcalde de dit municipi, Jordi Gaseni, que 
poc desprésC de l'actuació de la policia va cridar a Twitter als multats "bestioles 
i bruts". 

Lloc i data: 
Barcelona 25 d'agost de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 208 (delicte d'injúries, pel que fa al tuit de l'alcalde) 

Article 404 (delicte de prevaricació administrativa, pel que fa a la multa 
imposada) 

Responsable: 
Policia de l'Ametlla de Mar 

Font: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181011/ensanaron-policias-ametlla-pintaron-rojo-lazo-amarillo/344716026_0.html
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CAS 47: Atac contra un restaurant de Blanes per 
negar-se a col·locar llaços grocs 

Descripció dels fets: 
L'amo del restaurant va rebutjar 
que un grup d'independentistes 
col·loqués llaços grocs en el seu 
establiment i els va retirar 
immediatament. Els esvalotadors 
van començar a insultar-davant 
la sorpresa dels turistes.  

El propietari assegura que ha 
rebut amenaces, no només 
contra ell, sinó també contra el 
seu entorn familiar i professional que, assegura, han perjudicat al seu negoci. 

Els insults i amenaces s'han estès a les xarxes socials, on els independentistes van 
tractar d'alterar les valoracions del restaurant a Facebook i en portals 
especialitzats en restauració. 

L'enfrontament va derivar en la citació de tres separatistes davant la Guàrdia 
Civil, mentre els seus companys els recolzaven a les portes de la comandància. 
El propietari del local va presentar per la qual es va obrir una investigació pels 
delictes d'incitació a l'odi i injúries. 

Lloc i data: 
Catalunya, 29 ago 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 510 (incitació a l'odi) 

Art. 208 Injúries 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
COPE  

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/enfrentamiento-entre-cdr-restaurador-blanes-acaba-citacion-20181025_282596
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CAS 48: L'Ajuntament de Vic fa servir la seva 
megafonia per difondre consignes independentistes 

Descripció dels fets: 
Són les 20:00 hores i sonen les campanyes del rellotge de l'Ajuntament de Vic, 
situat a la plaça Major de la ciutat, i encara no ha acabat el so del repic quan 
se sent per la megafonia del recinte una veu que llança el següent missatge en 
català:  

"No normalitzem la 
situació 
d'excepcionalitat i 
urgència nacional. 
Recordem cada dia 
que hi ha presos 
polítics i exiliats. No ens 
desviem del nostre 
camí: la 
independència de 
Catalunya ". 

Lloc i data: 
Vic 30 d'agost de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 510.1 a) (delicte d'incitació a l'odi) 

Responsable: 
Ajuntament de Vic .. 

Font: 
La Vanguardia 
  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180830/451537709412/vic-ayuntamiento-mensaje-independentista-megafonia.html
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CAS 49: Crema de banderes espanyoles a Sueca, 
València 

Descripció dels fets: 
Successos esdevinguts en la nit de l'1 de setembre als que, durant la celebració 
del festival Espiga Rock a la localitat valenciana de Sueca: crema de banderes 
espanyoles. 

L'acte estava organitzat amb diners públics i en un recinte firal dependent de 
l'ajuntament, de manera que l'oposició va exigir responsabilitats a l'alcaldessa i 
al regidor de festes de la localitat 

Lloc i data: 
Sueca, València, 1 de setembre de 2018 

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

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
Levante 

  

https://www.levante-emv.com/ribera/2018/09/30/pp-reclama-explicaciones-quema-banderas/1774279.html
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CAS 50: Crema de bandera espanyola a Mallorca amb 
motiu de la celebració de la Diada 

Descripció dels fets: 
Dos integrants de l'organització juvenil independentista Arran cremen una 
bandera d'Espanya durant la Diada de Mallorca, celebrada el 30 de desembre. 

Al vídeo, penjat en el compte oficial de Twitter d'Arran, es pot escoltar a 
persones victorejant i aplaudint el gest realitzat pels membres d'Arran, que 

apareixen amb 
els seus rostres 
ocults.  

La crema de la 
bandera, que 
van penjar del 
revés abans de 
calar-hi foc, es 
va produir 
després de la 

manifestació 
de la Diada de 

Mallorca organitzada pel Bloc d'Unitat Popular (BUP), sota el lema 'A Mallorca 
decidim: Independència, Països Catalans' . 

Lloc i data: 
Mallorca, 8 gener 2018 

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

Responsable: 
Formació juvenil Arran. 

Font: 
Mallorca Confidencial 

https://mallorcaconfidencial.com/2018-01-08-arran-quemo-una-bandera-espanola-la-diada-mallorca
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CAS 51: Els CDR anuncien més atacs i ocupacions 
d'ajuntaments 

Descripció dels fets: 
Bloqueig de les principals vies de comunicació de Catalunya per part 
d'independentistes en l'aniversari del referèndum il·legal de 2017, causant greus 
aldarulls a la jornada.  

Els CDR van fer una crida a 
acampar a institucions com 
a mínim fins a l'1 d'octubre, 
dia en què es commemora 
el primer aniversari de la 
celebració del referèndum 
il·legal. 

L'objectiu d'aquesta acció, 
és exigir "la implementació 
del mandat de l'1-O" i fer efectiva la república. 

Lloc i data: 
Catalunya, 2 setembre 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 559 (incitació a cometre delicte de desordres públics) Article 559 

La distribució o difusió pública, a través de qualsevol mitjà, de missatges o 
consignes que incitin a la comissió d'algun dels delictes d'alteració de l'ordre 
públic de l'article 557 bis del Codi Penal, o que serveixin per reforçar la decisió 
de dur-los a terme ha de ser castigat amb una pena de multa de tres a dotze 
mesos o presó de tres mesos a un any. 

Responsable: 
Organització Juvenil Arran. 

Font: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/09/02/cdr-preparan-mas-ataques-quieren-ocupar-ayuntamientos-diada-hasta-1-o-3066973
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CAS 52: Un llibre de Batxillerat defensa la imposició 
del català als castellanoparlants 

Descripció dels fets: 
Un alumne critica els missatges que llança el seu llibre de Segon de Batxillerat: 
«comença assegurant que Franco va pretendre un 'genocidi cultural i lingüístic 
de Catalunya'» i que suggereixin que el dictador va enviar a Catalunya «colons» 
per aconseguir aquesta finalitat. 

Denuncia també el «etnicisme» i el «classisme» amb el que mostren als 
«castellanoparlants»; que «ridiculitzin» els que protesten contra l'adoctrinament 
o que postulin que el català no es parla més «perquè no tenen un« Estat propi », 
així que cal un gran moviment identitari per imposar als castellanoparlants el 
català». 

Lloc i data: 
Barcelona 3 de setembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 27.3. (Dret dels pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral 
que estigui d'acord amb les seves conviccions) 

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) 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació 

Disposició addicional quarta. 2. L'edició i adopció dels llibres de text i altres 
materials no requeriran la prèvia autorització de l'Administració educativa. En tot 
cas, aquests s'han d'adaptar al rigor científic adequat a les edats dels alumnes i 
al currículum aprovat per cada Administració educativa 

Responsable: 
Generalitat de Catalunya. 

Font: 
Las Provincias   

https://www.lasprovincias.es/politica/alumno-catalan-denuncia-adoctrinamiento-libros-texto-20180903135612-ntrc.html
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CAS 53: Nova pintada al comerç dels pares d'Albert 
Rivera 

Descripció dels fets: 
El president del partit Ciutadans, 
Albert Rivera, ha denunciat a 
Twitter una nova pintada que ha 
aparegut aquest matí en 
l'establiment de la seva mare. Es 
tracta d'un llaç groc, que és el 
color amb el qual els 
independentistes protesten 
contra el 155 i l'ingrés a la presó de 
diversos dels seus dirigents.  

Lloc i data: 
Granollers, 6 setembre 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 (delicte de danys) 

Article 510.1 a) (delicte d'incitació a l'odi) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
desconeguts 

Font: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20180906/rivera-denuncia-pintada-lazo-amarillo-comercio-madre/335967064_0.html
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CAS 54: Arran llança pots de pintura i fum davant la 
seu de la Policia a Barcelona 

Descripció dels fets: 
Joves participants en la manifestació convocada al centre de Barcelona per 
Arran, organització juvenil vinculada a la CUP, llancen pots de fum de colors i 
pintura davant de la façana de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, 
a la Via Laietana. 

La manifestació d'Arran, convocada per reivindicar la memòria de Gustau 
Muñoz, un jove que va morir després d'un xoc policial en una manifestació l'11 
de setembre de 1978, ha arrencat a la plaça Sant Jaume i ha discorregut per la 
Via Laietana, on els assistents s'han aturat davant la seu de la Policia, custodiada 
per agents dels Mossos d'Esquadra. 

Lloc i data: 
Catalunya, 11 setembre 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Organització Juvenil Arran. 

Font: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180911/451764367371/jovenes-de-arran-lanzan-botes-de-humo-y-pintura-ante-la-sede-de-la-policia.html


Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

72 

Tornar a 
 l’index 

CAS 55: Crema de banderes espanyola i europea en 
acte de la CUP 
 

Descripció dels fets: 
En un acte independentista, promogut per la CUP, van entrar dos encaputxats 
a l'escenari l'acte i van cremar dues banderes, l'espanyola i l'europea. 

Lloc i data: 
Catalunya, 11 setembre 2018 

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

Responsable: 
La CUP. 

Font: 
La Sexta 

  

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/queman-una-bandera-espanola-y-otra-europa-durante-un-acto-de-la-cup_2016091157d5a7770cf2d961f2d5f604.html
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CAS 56: Concentració amb llançament de petards i 
pintura davant d'una comissaria de Barcelona 

Descripció dels fets: 
Els radicals separatistes han atacat la comissaria de la Policia Nacional a la Via 
Laietana de Barcelona. 

Els Mossos s'han vist obligats a actuar i protegir les dependències de la policia 
davant el llançament de pintura i petards cap a la comandància situada al 
centre de Barcelona. 

Convocats per col·lectius antisistema vinculats a la CUP, com Arran i Endavant, 
centenars de persones s'han concentrat davant l'edifici de la Prefectura Superior 
de Policia Nacional. 

Lloc i data: 
Barcelona, 11 de setembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 504.2 
(delicte d'injúries 
a Cossos i Forces 
de Seguretat)  

Article 550 
(delicte 
d'atemptat a 
agents de 
l'autoritat) 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República a Barcelona. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/los-separatistas-tratan-de-intimidar-a-la-policia-nacional-en-la-via-laietana-barcelona
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CAS 57: Col·loquen adhesius per animar a xiular a 
Rubén Viñuales (Ciutadans Tarragona) 

Descripció dels fets: 
Els autodenominats Comitès de Defensa de la República col·loquen adhesius al 
carrer amb la cara del portaveu 
de Ciutadans a l'Ajuntament de 
Tarragona, Rubén Viñuales.  

En els adhesius podia llegir-se el 
següent missatge: "Si vols que et 
pinti la casa amb els meus amics 
ultres, només has de dibuixar 
alguna cosa groc. Si en aquestes 
festes em veus, sílbame ". 

Lloc i data: 
Tarragona 14 de setembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 208 (delicte d'injúries) 

Article 510.1 a) (delicte d'incitació a l'odi) 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República a Tarragona. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/los-carrer-borroka-senalan-a-ruben-vinuelas-portavoz-de-ciudadanos-en-el-ayuntamiento-de-tarragona
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CAS 58: Els CDR impedeixen una manifestació a favor 
del castellà 

Descripció dels fets: 
Una concentració convocada a la plaça Sant Jaume pels Comitès de Defensa 
de la República (CDR) va impedir que una manifestació contra la immersió 
lingüística conclogués amb parlaments i la lectura d'un manifest en aquesta 
mateixa plaça, tal com havia estat autoritzat. 

Sota el lema "L'escola en català ara i sempre", els CDR van convocar una 
manifestació amb l'objectiu de contrarestar la convocatòria de l'associació 
Parlem espanyol, que es va celebrar sota el lema "Contra la imposició lingüística 
i l'adoctrinament: Llibertat". 

Lloc i data: 
Barcelona 16 de setembre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

article 172 

1. El qui, sense estar legítimament autoritzat, impedeixi a un altre amb violència 
fer el que la llei no prohibeix, o el compel·lisca 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 emprats. 

Quan la coacció exercida tingués com a objecte impedir l'exercici d'un dret 
fonamental se li han d'imposar les penes en la meitat superior, llevat que el fet 
tingués assenyalada una pena superior en un altre precepte d'aquest Codi. 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
La Razón   

https://www.larazon.es/espana/los-cdr-impiden-una-manifestacion-en-defensa-del-castellano-en-barcelona-NG19860379
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CAS 59: Amenaces a la casa d'un Guàrdia urbà que va 
penjar una bandera d'Espanya 

Descripció dels fets: 
"Aquí viu un policia fatxa antiavalots. 
Moriràs "és el missatge que va aparèixer 
escrit en una de les parets de l'ascensor 
de l'edifici.  

El policia objecte d'aquestes amenaces 
mostra la seva preocupació, 
especialment per l'efecte sobre la seva 
família: "Mira, a mi que em amenacin o 
em diguin coses me fa. Per la meva feina 
estic acostumat. Però el va veure la meva 
dona i es va espantar. Tinc dos fills, una de 
17 i un de 11. El pas malament per ells, 
perquè no tenen necessitat de veure 
aquestes coses perquè el seu pare posi la 
bandera del seu país a casa ", assegura. 

Lloc i data: 
Barcelona, 18 de setembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 169 (delicte d'amenaces) 

Article 208 (delicte d'injúries) 

Responsable: 
Desconegut. 

Font: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/reportajes/20180918/amenazas-guardia-colgar-bandera-espana-facha-moriras/338717148_0.html
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CAS 60: Agressió a guàrdies civils i policies nacionals 
mentre es manifestaven 

Descripció dels fets: 
Com denúncia Jusapol i es pot veure en els diferents vídeos gravats, durant la 
manifestació organitzada per l'associació policial, un grup de contra-
manifestants es va enfrontar amb insults i agressions.  

Un dels assetjadors es va 
dirigir a un dels policies 
dient-li: «Et tallaria el coll 
ara mateix». Així mateix, 
s'ha vist com alguns dels 
agressors colpejaven als 
manifestants amb els pals 
de les banderes estelades 
o els clavaven puntades i 
cops de puny. 

Lloc i data: 
Barcelona, 19 de setembre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

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

Art. 147 Delicte de Lesions 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
La Razón 

  

https://www.larazon.es/espana/asi-han-sido-las-salvajes-agresiones-de-los-independentistas-a-los-agentes-en-barcelona-te-cortaria-el-cuello-ahora-mismo-LI19990469
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CAS 61: Pengen un ninot decapitat d'un guàrdia civil a 
l'Autònoma de Barcelona 

Descripció dels fets: 
"Pim pam pum. Que no quedi ni un ". Amb aquest missatge i el ninot decapitat 
d'un guàrdia civil, la Universitat Autònoma de Barcelona dóna la benvinguda als 
seus estudiants i a tot aquell que s'acosti pel campus. És la seva particular 
manera de celebrar l'aniversari de l'1-O i de pas donar la raó als que denuncien 
l'adoctrinament a les aules catalanes.  

Lloc i data: 
Barcelona 28 de setembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 504.2 (amenaça greu als exèrcits, classes o cossos i forces de seguretat) 

Article 510.1 a) (delicte d'incitació a l'odi) 

Responsable: 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Font: 
La Razón   

https://www.larazon.es/espana/cuelgan-el-muneco-decapitado-de-un-guardia-civil-en-la-autonoma-de-barcelona-que-no-quede-ni-uno-GG19979197
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CAS 62: "Encara no s'ha mort el Fill de Puta del teu 
pare?". Amenaça al fill del exdelegat de Govern a 
Catalunya 

Descripció dels fets: 
Un dels fills d'Enric Millo, el delegat de Govern durant el Govern de Rajoy a 
Catalunya, va rebre un missatge a través de Facebook en què un home 
desitjava la mort del seu pare: "Encara no s'ha mort el fill de puta del teu pare? 
". "Tant de bo es mori d'un càncer lent i dolorós. El món seria una mica millor sense 
ell". 

El jove va rebre el missatge al seu mur de la xarxa social Facebook de part d'un 
home que no va ocultar el seu nom i cognom. Es tracta d'Enric Carreras, 
identificat com a músic de jazz a Terrassa. 

Lloc i data: 
Barcelona, 29 de setembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 208 (delicte d'injúries) 

Article 510.2 (delicte d'humiliació i menyspreu) 

Responsable: 
Enric Carreras, músic de jazz a Terrassa. 

Font: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20181019/no-muerto-hijo-padre-amenazas-facebook-millo/346715876_0.html
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CAS 63: Assetjament i agressió als manifestants a 
favor de la Guàrdia Civil a Barcelona 

Descripció dels fets: 
Contra-manifestants independentistes assetgen, fan tirar enrere, insulten i 
intenten agredir els manifestants que homenatjaven a policies i guàrdies civils. 

En el vídeo es pot destacar 
l'insult que llança un dels 
independentistes: "txakurras", 
un terme basc que utilitzaven 
els partidaris de l'organització 
terrorista per referir-se als 
policies "traïdors a la pàtria". 

 

 

Lloc i data: 
Barcelona, 29 de setembre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (atemptat contra l'autoritat) 

Article 147 (lesions) 

Article 208 (injúries) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
Dolça Catalunya   

https://www.dolcacatalunya.com/2018/09/mire-como-este-pacifico-jubilado-cdr-insulta-e-intenta-agredir-a-los-manifestantes/
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CAS 64: Intent d'agressió als membres de Barcelona 
per la Selecció 

Descripció dels fets: 
Membres de la plataforma 
Barcelona amb la Selecció 
van instal·lar una carpa a la 
capital catalana per recollir 
signatures a favor que la 
Selecció Espanyola de Futbol 
jugui un partit a Barcelona.  

La reacció de l'organització 
Arran per evitar aquesta 
activitat, que comptava amb 
tots els permisos, ha obligat a 
intervenir els Mossos 
d'Esquadra. 

Davant l'actitud agressiva 
dels independentistes 
radicals, la carpa va haver de 
ser custodiada pels Mossos 
perquè pogués seguir 
desenvolupant-se amb 
normalitat. 

Lloc i data: 
Barcelona, 29 de setembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Responsable: 
Organització Juvenil Arran. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/video-los-mossos-evitan-que-miembros-de-barcelona-con-la-seleccion-sean-agredidos-en-la-capital-catalana
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CAS 65: Mobilització d'Arran en les hores prèvies l'1 
d'octubre 

Descripció dels fets: 
Durant les hores prèvies a l'aniversari del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, 
Arran, van escalfar l'ambient als carrers. 

Els seus membres es van mobilitzar per convertir Barcelona en un escenari de 
tensió: convocats per contraprogramar la concentració de policies nacionals i 
guàrdies civils que s'havia mobilitzat per retre homenatge als agents que van 
tractar d'evitar el referèndum il·legal 

L'objectiu d'Arran era buscar l'enfrontament directe, tractant de desencadenar 
una batalla campal a la Ciutat Comtal. 

Lloc i data: 
Catalunya 30 de setembre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 147 (lesions) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Organització Juvenil Arran. 

Font: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/20180930/arran-armas-separatismo-calienta-amago-batalla-campal/341965930_0.html
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CAS 66: Un grup de CDR entra a la delegació la 
Generalitat a Girona 

Descripció dels fets: 
Un grup de CDR va entrar a la Delegació del Govern de Girona i, sota el lema 
'república o república', va exigir la retirada de la bandera espanyola que oneja 
en aquest edifici públic. 

Posteriorment s'ha vist com, efectivament, la bandera nacional era substituïda 
durant uns moments per la bandera estelada, símbol de la ideologia 
independentista. 

Lloc i data: 
Girona 1 d'octubre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

desordres públics 

Article 557 ter 

1. Els que, actuant en grup o individualment però emparats en ell, envaeixin o 
ocupen, contra la voluntat del seu titular, el domicili d'una persona jurídica 
pública o privada, un despatx, oficina, establiment o local, encara que es trobi 
obert al públic, i causin amb això una pertorbació rellevant de la pau pública i 
de la seva activitat normal, seran castigats amb una pena de presó de tres a sis 
mesos o multa de sis a dotze mesos, llevat que els fets ja estiguessin castigats 
amb una pena més greu en un altre precepte d'aquest Codi. 

2. Els fets han de ser castigats amb la pena superior en grau quan concorrin les 
circumstàncies 1a, 3a, 4a o 5a de l'article 557 bis. 

article 558 

S'han de castigar amb la pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a 12 
mesos, els que pertorbin greument l'ordre en l'audiència d'un tribunal o jutjat, en 
els actes públics propis de qualsevol autoritat o corporació, en col·legi electoral, 
oficina o establiment públic, centre docent o amb motiu de la celebració 
d'espectacles esportius o culturals. En aquests casos es podrà imposar també la 
pena de privació d'acudir als llocs, esdeveniments o espectacles de la mateixa 
naturalesa per un temps superior fins a tres anys a la pena de presó imposada. 
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Article 543 (delicte d'ultratge de fet a Espanya, o als seus símbols o emblemes) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Art. 37.13 y.14: 

13. 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. 

14. El escalament d'edificis o monuments sense autorització quan hi hagi un risc 
cert que s'ocasionin danys a les persones o als béns. 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
Europa Press 

  

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-grupo-cdr-entra-delegacion-generalitat-girona-retira-bandera-espanola-20181001101957.html
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CAS 67: Torra incita els CDR a seguir "estrenyent" 

Descripció dels fets: 
L'independentisme va inaugurar l'1 d'octubre la seva «tardor calenta». Així, des 
de primera hora del matí, centenars de membres dels autodenominats Comitès 
de Defensa de la República (CDR) van tallar les vies de l'AVE al seu pas per 
Girona i van bloquejar la circulació en diverses carreteres de la comunitat. 

Davant d'aquests desordres, el president de la comunitat autònoma catalana, 
Quim Torra, va agrair als CDR seva activitat i els va demanar que no deixessin de 
«estrènyer» al Govern d'Espanya. 

Lloc i data: 
Catalunya 1 d'octubre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-tratan-tomar-control-cataluna-primer-aniversario-201810010814_noticia.html
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CAS 68: Agressions i insults al periodista Cake 
Minuesa a Barcelona 

Descripció dels fets: 
El periodista de la cadena Intereconomía va acudir a informar sobre els disturbis 
organitzats pels separatistes a Catalunya. 

Amb aquesta finalitat, 
Minuesa es va dirigir a 
la Borsa de Barcelona, 
on els separatistes es 
concentraven per 
omplir d'escombraries 
seves portes i 
acovardir les persones 
que es trobaven 
treballant a l'interior 
de l'edifici. 

El periodista va haver 
de sortir escortat pels Mossos davant un carrusel d'insults i agressions dels 
manifestants. 

Lloc i data: 
Barcelona 1 d'octubre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 149.3 (Delicte de maltractament d'obra) 

Article 169 (delicte d'amenaces) 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 208 (delicte d'injúries) 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República a Barcelona. 

Font: 
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/video-carrusel-de-insultos-y-agresiones-al-periodista-cake-minuesa-en-el-centro-de-barcelona
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CAS 69: Els CDR es manifesten amb torxes davant de 
la Comissaria de Policia Nacional a Reus 

Descripció dels fets: 
Durant la nit del diumenge 1 d'octubre un grup de CDR va acudir a la Comissaria 
de la Policia Nacional a Reus equipats amb torxes. 

L'acció va consistir a assenyalar, insultar i intimidar les Forces i Cossos de 
Seguretat de l'Estat amb una posada en escena intimidatòria. 

Lloc i data: 
Barcelona 1 d'octubre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 504.2 (delicte d'injúries i amenaces a Cossos i Forces de Seguretat 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República a Reus. 

Font: 
el Catalàn 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=3KQrlA7mY9w
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CAS 70: Llancen àcids corrosius contra membres de 
JUSAPOL a Barcelona 

Descripció dels fets: 
El president de Jusapol, Natan Espinosa, ha informat que, en arribar a Barcelona, 
els membres de l'associació per l'equiparació salarial entre forces de seguretat 
van ser rebuts per grups que els escopien, els insultaven i els tiraven "àcid 
corrosiu". 

Com a conseqüència d'aquest atac, el president de Jusapol va assenyalar que 
alguns dels membres de l'associació van patir "cremades per tot el cos". 

Lloc i data: 
Barcelona 1 d'octubre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

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

Art. 147 Delicte de Lesions 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
Crónica Balear  

https://www.cronicabalear.es/2018/10/los-independentistas-lanzaron-acido-corrosivo-contra-los-miembros-de-jusapol-en-barcelona/
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CAS 71: Els CDR bloquegen les vies de tren i 
l'autopista AP-7 

Descripció dels fets: 
Amb motiu de l'aniversari del 
referèndum il·legal de l'1 d'octubre, 
grups de CDR bloquegen les vies de 
tren i l'autopista AP-7.  

L'objectiu era paralitzar el transport, 
impedir l'accés dels treballadors als 
seus llocs i, en definitiva el 
desenvolupament d'una activitat 
diària normal, per donar així una 
imatge de paralització de tot el 
territori autonòmic i de suport total 
a les exigències nacionalistes. 

Lloc i data: 
Catalunya 1 d'octubre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Independiente   

https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/01/cdr-cortan-ave-ap-7-primer-aniversario-del-1-octubre/#gs.v6J4Cd8
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CAS 72: Radicals CDR assalten el Parlament 

Descripció dels fets: 
El Parlament de Catalunya va ser a la nit l'1 d'octubre de 2018 el escenari d'un 
intent d'assalt per part de manifestants radicals. Centenars de persones es van 
amuntegar a la mateixa porta del Palau del Parlament, seu del Poder Legislatiu 
autonòmic, sense cap intenció de dissoldre. 

Lloc i data: 
Barcelona 1 d'octubre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Delictes contra les 
institucions de l'Estat 

article 493 

Els que, sense alçar-
se públicament, 
envaeixin amb 
força, violència o 
intimidació les seus 
del Congrés dels 
Diputats, del Senat o 
d'una assemblea 
legislativa de 
comunitat autònoma, si estan reunits, han de ser castigats amb la pena de presó 
de tres a cinc anys. 

article 494 

Incorren en la pena de presó de sis mesos a un any o multa de dotze a vint-els 
que promoguin, dirigeixin o presideixin manifestacions o una altra classe de 
reunions davant les seus del Congrés dels Diputats, del Senat o d'una assemblea 
legislativa d'una comunitat Autònoma, quan estiguin reunits, alterant el seu 
normal funcionament. 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
Economía Digital   

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/los-radicales-intentan-asaltar-el-parlament_580664_102.html
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CAS 73: Els CDR tallen carrers de Barcelona 

Descripció dels fets: 
Poc després de les 7 del matí l'1 d'octubre de 2018, els CDR tallen diversos carrers 
cèntrics de Barcelona, com la Plaça de Catalunya, la Ronda de Sant Pere, la 
Gran Via, l'avinguda Diagonal, el carrer Aragó i la Via Laietana. 

De nou, amb aquestes accions per l'aniversari del referèndum il·legal, els CDR 
pretenen donar la imatge de paralització de tot el territori en suport de les seves 
exigències. 

Lloc i data: 
Catalunya 1 d'octubre de 2018 

Llei que incompleix: 
Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Art. 37.7 

7. L'ocupació de qualsevol immoble, habitatge o edifici aliens, o la 
permanència en ells, en ambdós casos contra la voluntat del seu propietari, 
arrendatari o titular d'altre dret sobre el mateix, quan no siguin constitutives 
d'infracció penal. 

Així mateix l'ocupació de la via pública amb infracció del que disposa la Llei o 
contra la decisió adoptada en aplicació d'aquella per l'autoritat competent. 
S'entén inclosa en aquest supòsit l'ocupació de la via pública per a la venda 
ambulant no autoritzada. 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20181001/452113564536/cdr-cortan-calles-centricas-barcelona-aniversario-1-0-cataluna-video-seo-lv.html
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CAS 74: Bateria de disturbis per commemorar 
l'aniversari l'1 d'octubre 

Descripció dels fets: 
Jornada de disturbis i destrosses del 
mobiliari públic. Després de ser 
desallotjats del recinte del 
Parlament, els manifestants es van 
allunyar de la zona cremant 
contenidors i llançant pedres pel 
passeig Companys i, després, per la 
ronda Sant Pere i la plaça 
Urquinaona.  

Lloc i data: 
Catalunya 1 d'octubre de 2018 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
el Periódico 
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Cas 75: Enfrontament amb els Mossos d'Esquadra en 
l'aniversari l'1 d'octubre 

Descripció dels fets: 
Els Comitès de Defensa de la República (CDR), als quals el president Quim Torra 
havia animat a seguir "estrenyent" per la independència, van acaparar el 
protagonisme en el primer any des de l'1-O, amb accions de protesta i de pressió 
al Govern i moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra. 

En els incidents en la jornada del primer aniversari de l'1-O ha hagut un total de 
32 mossos ferits: una vintena davant del Parlament i la resta, davant la comissaria 
de Via Laietana ia Girona. 

Lloc i data: 
Catalunya 1 d'octubre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra 
l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Llei 4/2015 de Seguretat 
Ciutadana 

Infraccions molt greus i greus: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable: 
desconeguts 

Font: 
20 Minutos  

https://www.20minutos.es/noticia/3452953/0/cdr-cortan-ave-figueres-madrid/
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CAS 76: La Creu de l'Aneto pateix el vandalisme 
independentista català 

Descripció dels fets: 
La creu de l'Aneto va aparèixer pintada de groc en un intent de donar visibilitat 
a l'independentisme català amb motiu del primer aniversari de l'1-O. Prop d'ella 
hi ha la talla de la Verge del Pilar, en el pedestal també han dibuixats llaços 
grocs. 

El succés ha provocat una profunda indignació a Aragó, on els partits polítics 
van criticar aquest acte vandàlic "vergonyós" i "indignant" i van exigir que no 
s'externalitzi el conflicte català.  

Lloc i data: 
Osca 2 d'octubre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 (delicte de danys) 

Responsable: 
  No s'identifica cap responsable. 

Font: 
El Heraldo 

  

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provincia/2018/10/02/la-cruz-del-aneto-pirineo-independentismo-catalan-tiempo-1269416-1101026.html
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CAS 77: Pintades a la casa de l'alcalde de la Roca del 
Vallès 

Descripció dels fets: 
Un grup d'independentistes ha realitzat pintades la casa de Carles Fernández, 
alcalde de la Roca del Vallès (Barcelona). 

A la façana del seu domicili es podia llegir, "Còmplice feixista, 1 d'octubre, ni 
oblit ni perdó". 

Lloc i data: 
La Roca del Vallès (Barcelona) 8 d'octubre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 208 (delicte d'injúries)  

Article 263.1 (delicte de danys) 

Article 510.1 a) (delicte d'incitació a 
l'odi) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de 
març, de protecció de la seguretat 
ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a 
infracció lleu els danys o el 
deslluïment de béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns 
mobles o immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció 
penal) 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República a Barcelona. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/senalan-la-casa-del-alcalde-socialista-de-la-roca-del-valles-barcelona


Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

96 

Tornar a 
 l’index 

CAS 78: CDR i Arran assenyalen amb cartells a veïns 
no independentistes 

Descripció dels fets: 
En tres municipis de la comarca del Bages, a la Catalunya interior, han aparegut 
en les últimes setmanes cartells amb la identitat completa i les fotografies de 
veïns contraris a la independència. Els cartells tenen tots la mateixa factura: en 
vermell i negre i amb el símbol de la lluita antifeixista, demanen "assenyalar" a 
aquests veïns, als que titllen de feixistes i acusen de participar en agressions o ser 
membres de la ultradreta. 

Lloc i data: 
Barcelona 19 d'octubre de 2018.  

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 169 (delicte d'amenaces) 

Article 205 (delicte de calúmnies) 

Article 208 (delicte d'injúries) 

Article 510.1 a) ib) (delicte d'incitació a 
l'odi) 

Responsable: 
Desconeguts, tot i que amb simbologia 
utilitzada per CDR i Arran. 

Font: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2018/10/19/catalunya/1539951023_765339.html?fbclid=IwAR1Q5lOiEhnbsmdA2ZFf2L-7LeAqdMfVF4OMTY2H0VF3WjsECcpBn_pEb-k
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CAS 79: Agredeixen a un home al metro de Barcelona 
per portar la bandera d'Espanya 

Descripció dels fets: 
Va succeir a Barcelona poc després d'una manifestació del sindicat Jusapol de 
la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i de l'intent dels Comitès de Defensa de la 
República (CDR) de boicotejar-la. 

Han empès per l'esquena a la víctima escales avall en una estació de metro que 
portava una bandera i una gorra rojigualdas. Ha estat una agressió per sorpresa 
i per l'esquena, sense que s'hagués produït discussió o forcejament algun, 
almenys en les instal·lacions del metro, segons han coincidit diversos testimonis. 

Un home, que encara no ha pogut ser identificat, ha donat una empenta per 
l'esquena a la víctima que, en la seva caiguda, s'ha colpejat el cap i s'ha obert 
una bretxa per la qual sagnava abundantment. 

Lloc i data: 
Barcelona 10 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 147 (delicte de lesions) 

Responsable: 
Sense identificar. 

Font: 
MSN 

ABC  

http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/un-hombre-es-agredido-en-el-metro-de-barcelona-por-llevar-una-bandera-de-espa%c3%b1a/ar-BBPy4tt?li=BBpmbhJ&ocid=iehp
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CAS 80: nou intent dels CDR de rebentar una 
manifestació de JUSAPOL 

Descripció dels fets: 
Els Mossos d'Esquadra van haver de carregar a Barcelona contra manifestants 
dels Comitès de Defensa de la República (CDR) quan intentaven trencar el 
cordó d'antiavalots que els impedia assolir l'Arc de Triomf 

Allà concloïa la marxa convocada per l'associació policial Jusapol per exigir 
l'equiparació salarial dels cossos i forces de seguretat de l'Estat pel que fa als 
autonòmics. 

La contra-manifestació, convocada pels CDR en protesta per la presència de 
Jusapol a la capital catalana ia la qual van acudir prop de 400 persones, va 
transcórrer en tot moment protegida per un nombrós dispositiu d'antiavalots que 
impedien que poguessin acostar-se a la marxa de Jusapol. 

Lloc i data: 
Barcelona 10 de novembre de 2018. 



Associació Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

99 

Tornar a 
 l’index 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola, Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal, Article 172 (delicte de coaccions), Article 514.4 (delicte de 
pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o manifestació lícita), 
Article 556 (delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat) 

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 que assisteixin nombroses persones, quan no 
siguin constitutives d'infracció penal). 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: 
Comitès de Defensa de la República a Barcelona. 

Font: 
MSN 

RTVE 

  

http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-mossos-cargan-contra-los-cdr-que-quer%c3%adan-reventar-la-marcha-de-jusapol/ar-BBPy6Hd?li=BBpmbhJ&ocid=iehp
http://www.rtve.es/noticias/20181110/mossos-cargan-contra-cdr-intentaban-alcanzar-manifestacion-del-sindicato-policial-jusapol/1835664.shtml
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CAS 81: "Humor" a TV3: es sonen els mocs amb les 
banderes d'Espanya, Estats Units, França, Alemanya i 
Catalunya 

Descripció dels fets: 
El programa de sàtira 
política emès en canal 
autonòmic català TV3 
'Polònia' va emetre un 
esquetx en què 
interpreten el 'himne a 
l'Alegria' de Beethoven 
mentre es sonen els 
mocs amb les banderes 
d'Espanya, Estats Units, 
França i Alemanya.  
Cal destacar que 
s'utilitza la bandera 
oficial de Catalunya i 
no la que habitualment 
utilitzen els grups 
independentistes com a símbol de la inexistent república. 

Lloc i data: 
Barcelona 13 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

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

Responsable: 
Televisió pública TV3 

Font: 
Que  

Click para ver el vídeo 

Cli k   l íd  

https://www.que.es/videos/la-ultima-polemica-de-polonia-tv3-se-suenan-los-mocos-con-las-banderas-de-espana-estados-unidos-francia-alemania-y-cataluna.html
https://www.youtube.com/watch?v=HqYKUOIE2WY
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CAS 82: Manuel Valls ha de ser protegit davant 
l'assetjament dels independentistes. 

Descripció dels fets: 
Els autodenominats Comitès de la Defensa de la República van tractar de 
boicotejar l'acte de Manuel Valls, candidat a l'alcaldia de Barcelona per a les 
eleccions municipals de 2019, que presentava un llibre al Centre Cívic de Navas, 
a la capital catalana. 

En acabar l'acte, quan Manuel Valls es disposava a sortir del centre cívic de 
Navas, va rebre tot tipus d'insults i va haver de ser protegit pels Mossos fins que 
va aconseguir sortir de la zona en un taxi. 

Lloc i data: 
Barcelona 13 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o 
manifestació lícita) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 36.1 (que considera com a infracció greu la pertorbació de la seguretat 
ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis 
religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones, quan no siguin 
constitutives d'infracció penal) 

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: 
Comitès de Defensa de la República a Barcelona. 

Font: 
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/video-manuel-valls-debe-ser-protegido-por-los-mossos-al-salir-de-la-presentacion-de-su-libro
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CAS 83: Arran pinta de groc al portal de la casa del 
jutge Llarena 

Descripció dels fets: 
L'organització juvenil de l'Esquerra 
Independentista, Arran, va pintar 
de groc l'entrada de l'habitatge 
que posseeix a Sant Cugat del 
Vallès el jutge Pablo Llarena, 
instructor al Tribunal Suprem de la 
causa del Procés.  

Arran, situada en l'òrbita de la CUP, 
va publicar a les xarxes socials 
l'acció amb la qual pretén "assenyalar al jutge Llarena com a màxim símbol de 
la repressió a l'independentisme". 

Lloc i data: 
Barcelona, 14 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 169 (delicte d'amenaces) 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 263.1 (delicte de danys) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 37.13 (que considera com a infracció lleu els danys o el deslluïment de 
béns mobles o immobles d'ús o servei públic, així com de béns mobles o 
immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal) 

Responsable: 
Organització Juvenil Arran. 

Font: 
El Periódico  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181114/arran-pinta-amarillo-casa-juez-pablo-llarena-sant-cugat-7146336
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CAS 84: Boicot a la Facultat de Dret de la UB a unes 
jornades de jurídiques 

Descripció dels fets: 
El dijous 15 de novembre l'Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona es van inaugurar unes jornades jurídiques organitzades per 
aquesta universitat, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i l'Institut 
Transjus. 

Les amenaces i protestes prèvies del Col·lectiu Praga, el sindicat SEPC (proper a 
la CUP) i els CDR van aconseguir que el president del Tribunal Suprem, Carlos 
Lesmes, declinés l'oferta per intervenir. No obstant això, i malgrat els cartells a la 
universitat amb el lema "Els carcellers no són benvinguts", l'acte va continuar 
endavant.  

 

Per això, el bloqueig va tractar d'impedir sense èxit l'assistència de Jesús Cubero, 
magistrat del Tribunal Suprem, que malgrat les amenaces havia decidit assistir-
hi. Els separatistes havien mostrat la seva oposició a l'acte per protestar contra 
el poder judicial que segons l'independentisme, manté a la presó als dirigents 
secessionistes. 

Lloc i data: 
Barcelona, 15 de novembre de 2018. 
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Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o 
manifestació lícita) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 36.1 (que considera com a infracció greu la pertorbació de la seguretat 
ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis 
religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones, quan no siguin 
constitutives d'infracció penal) 

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: 
col·lectiu Praga 

sindicat SEPC 

CDR 

Rector de la Universitat de Barcelona. 

Font: 
Crónica Global 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independentistas-bloquean-acto-cgpj-universidad-barcelona_199888_102.html
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CAS 85: nou atac a la comissaria de Policia Nacional a 
Terrassa 

Descripció dels fets: 
Arran ataca la comissaria de la Policia Nacional a Terrassa (Barcelona) per 
quarta vegada en menys d'un any. Els cadells de la CUP han llançat pintura 
contra la seu policial dos dies després d'assenyalar, també amb pintura groga, 
el domicili del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena al municipi barceloní de 
Sant Cugat del Vallès. 

Lloc i data: 
Barcelona 16 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Responsable: 
Associació Juvenil Arran. 

Font: 
Crónica Global 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-comisaria-ataque-terrassa_200050_102.html
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CAS 86: Amenaces de mort davant d'actes a favor de 
la unitat d'Espanya 

Descripció dels fets: 
Un grup de radicals secessionistes van intentar boicotejar unes jornades de 
formació que el partit polític VOX celebrava a la localitat tarragonina de 
Bonavista. 

Els atacants van ser continguts per un cordó policial dels Mossos d'Esquadra. 
Mentrestant, van dirigir als militants i simpatitzants de VOX proclames 
amenaçadores com "pim, pam, pum, que quedi ni un". 

Lloc i data: 
Tarragona, 17 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal 

Article 169 (delicte d'amenaces) 

Article 510.1 a) Incitació a l'odi 

Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o 
manifestació lícita) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 36.1 (que considera com a infracció greu la pertorbació de la seguretat 
ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis 
religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones, quan no siguin 
constitutives d'infracció penal) 

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: 
Desconeguts. 

Font: 
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/radicales-cantan-pim-pam-pum-que-no-quede-ni-uno-a-militantes-de-vox-en-tarragona
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CAS 87: Ataquen el vehicle particular del president del 
PP de Catalunya, Alejandro Fernández 

Descripció dels fets: 
Alejandro Fernández, president del PP de 
Catalunya va denunciar a la xarxa social 
Twitter que uns desconeguts li han 
punxat els pneumàtics i li han pintat bona 
part del seu vehicle particular. A més, 
han pintat a la carrosseria una esvàstica, 
el símbol del partit nazi alemany.  

Els fets han passat mentre el vehicle es 
trobava al pàrquing del seu domicili. Els 
autors són presumptament partidaris 
secessionistes pel tenor de les pintades 
realitzades en el vehicle. 

Lloc i data: 
Barcelona, 17 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal. 

Article 263.1 (delicte de danys) 

Article 510.1 a) Incitació a l'odi 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/sigue-la-ola-de-vandalismo-secesionista-el-coche-del-alejandro-fernandez-presidente-del-pp-catalan-atacado
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CAS 88: Pintada de llaços grocs en el garatge de la casa 
de Xavier García Albiol, expresident del PPC 

Descripció dels fets: 
Un grup anònim 
de separatistes 
va omplir de 
llaços grocs 
pintats al garatge 
que Xavier 
García Albiol, 
expresident del 
Partit Popular de 
Catalunya, té en 
el seu domicili a la 
localitat 
barcelonina de 
Badalona.  

Lloc i data: 
Barcelona 18 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 263.1 del (delicte de danys) 

Article 172 ter (delicte d'assetjament o "stalking") 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/ofensiva-radical-contra-el-ppc-pintan-con-lazos-el-garaje-de-albiol-tras-destrozar-el-coche-a-alejandro-fernandez
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CAS 89: Els separatistes rebenten una conferència de 
l'exministre Margallo a Reus 

Descripció dels fets: 
L'exministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, es trobava al Círcol 
de Reus oferint una conferència.  

En aquest moment un grup d'independentistes es va concentrar a l'exterior. I va 
aconseguir entrar posteriorment a la sala per interrompre la conferència amb 
cartells i crits. 

 

Lloc i data: 
Barcelona 20 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal. 

Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o 
manifestació lícita) 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=oB2V6otWElM
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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 què assisteixin nombroses persones, quan no siguin 
constitutives d'infracció penal) 

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: 
Comitès de Defensa de la República a Reus. 

Font: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/video-los-separatistas-revientan-una-conferencia-del-ex-ministro-margallo-en-reus
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CAS 90: El programa de TV3 Polònia compara els 
catalans que porten símbols d'Espanya amb els nazis 

Descripció dels fets: 
El programa satíric Polònia va emetre un sketch de poc més de dos minuts on es 
pot veure un home i una dona que es vesteixen amb indumentària nazi i feixista, 
tot això adornat amb 
banderes d'Espanya.  
Al vídeo s'aprecia com la 
dona pinta una esvàstica i 
rep l'alè joiós de l'home, tots 
dos com dèiem abans 
vestits amb estètica nazi i 
feixista. 

En el mateix vídeo es pot 
veure a aquesta parella 
insultar i pegar a una 
persona que porta un llaç 
groc. 

Lloc i data: 
Barcelona 23 de novembre de 2018. 

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

Article 510.1 a) (delicte d'incitació a l'odi) 

Responsable: 
Direcció de TV3. 

Font: 
El Catalán 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.elcatalan.es/video-el-programa-de-tv3-polonia-compara-a-los-catalanes-que-llevan-simbolos-de-espana-con-nazis
https://youtu.be/Jhw7SSBri44
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CAS 91: Un tertulià de TV3 demana "estar disposat a 
morir" per la independència 

Descripció dels fets: 
"Per què els països bàltics 
van encaixar desenes de 
morts pel camí de la 
independència i aquí ni 
es vol sentir parlar d'això? 
La pregunta és si estem 
disposats a morir. Ho 
estem? I si ho som, 
¿exactament quants? I si 
no ho som, ¿exactament 
qui? ". 

Lloc i data: 
Barcelona, 24 de novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Art. 510 Delicte d'incitació a l'odi 

Responsable: 
Andreu Barnils. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/11/aberrante-un-tertulazi-de-tv3-pide-estar-dispuestos-a-morir-por-laindependencia/
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CAS 92: Llibre de text de Balears: "La llengua legítima 
és el català" 

Descripció dels fets: 
"Clara intenció de ideologitzar en el catalanisme als alumnes". Es diu que, tot i la 
"eufòria cultural" del segle XV, "la incipient castellanització" i "l'ús cada vegada 
més freqüent del castellà com a llengua de la cultura cortesana" són un 
"aspecte negatiu". Una afirmació "greu" que trasllada als alumnes que només hi 
ha una llengua legítima. 

L'edició balear d'aquest llibre converteix els comtes catalans a reis; els reis 
d'Aragó esdevenen en reis de la corona catalanoaragonesa, s'identifica a 
Balears amb Catalunya i s'afirma l'esperit nacional dels territoris de parla 
catalana. S'afirma que la Constitució de Cadis (1812) "prohibia oficialment les 
llengües autòctones", i "disbarats" com que la Il·lustració va situar al castellà en 
posició de llengua de prestigi i "arraconar" el català. 

Lloc i data: 
Barcelona, 28 novembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Convenció sobre els Drets de l'Infant, adoptada per l'Assemblea General de les 
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Instrument de ratificació del 30 de 
novembre de 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

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 e), Article 91.1g) 
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) 
(respecte del dret de mares i pares a que els seus fills rebin la formació religiosa 
i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions) i apartat q) (exclusió de 
qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament) 

Responsable: 
Editorial Anaya. 

Font: 
El Mundo  

https://www.elmundo.es/baleares/2018/11/28/5bfdb30efc6c83474f8b46a2.html
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CAS 93: escrache independentista a Manuel Valls en 
un acte sobre seguretat en el centre de Barcelona 

Descripció dels fets: 
El candidat a l'Alcaldia de 
Barcelona Manuel Valls va 
patir un escrache per part 
de col·lectius 
independentistes i 
antisistema durant un acte 
polític convocat al centre 
de Barcelona, al barri del 
Raval.  

Mentre Valls tractava de 
llegir la seva carta de 
compromís de seguretat 
amb la ciutat, els 
manifestants es van 
dedicar a cridar consignes 
independentistes. 

Lloc i data: 
4 desembre 2018 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o 
manifestació lícita) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 36.1 (que considera com a infracció greu la pertorbació de la seguretat 
ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis 
religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones, quan no siguin 
constitutives d'infracció penal) 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTIajdT57SI
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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: 
desconeguts 

Font: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/04/5c066303fc6c8322408b458b.html
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CAS 94: escrache contra Ciutadans durant un 
homenatge a la Constitució a Barcelona 

Descripció dels fets: 
Mig centenar d'estudiants 
del Conservatori del Liceu 
de Barcelona van intentar 
boicotejar durant la tarda 
de dimecres l'acte de 
Ciutadans al Conservatori 
i van rebre a les persones 
que van al mateix al crit 
de "fora feixistes". 

La formació taronja va 
convocar aquest 
dimecres al Conservatori 
del Liceu barceloní un 
acte sota el títol "40 anys 
de constitucionalisme", 
amb motiu de l'aniversari de la Constitució espanyola. 

Lloc i data: 
6 desembre 2018 

Llei que incompleix: 
Constitució Espanyola 

Article 20 (dret de reunió i manifestació) 

Codi Penal. 

Article 172 (delicte de coaccions) 

Article 514.4 (delicte de pertorbació greu del desenvolupament d'una reunió o 
manifestació lícita) 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 36.1 (que considera com a infracció greu la pertorbació de la seguretat 
ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis 
religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones, quan no siguin 
constitutives d'infracció penal) 

Article 36.8 (que considera com a infracció greu la pertorbació del 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=61uqtI3GDYo
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desenvolupament d'una reunió o manifestació lícita, quan no constitueixi 
infracció penal) 

Responsable: 
Desconeguts 

Font: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-05/ciudadanos-acto-valls-rivera-arrimadas-barcelona_1689342/
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CAS 95: Diversos ferits i detinguts en protestes contra 
homenatges a la Constitució a Girona 

Descripció dels fets: 
La commemoració del 40 
aniversari de la Constitució ha 
acabat amb incidents 
violents a Girona i Terrassa, a 
Barcelona, on els mossos han 
carregat contra sengles grups 
de manifestants que han 
intentat boicotejar la 
celebració dels actes 
programats trencant el cordó 
policial, deixant més d'una 

vintena de ferits i tres detinguts.  

A Girona, on l'acte de commemoració de la Carta Magna estava convocat al 
matí pel col·lectiu Borbonia i recolzat pel PP i Vox, ha estat detingut un jove -que 
ha quedat en llibertat després de prestar declaració en comissaria- i han resultat 
ferides una vintena de persones, entre elles 15 mossos. 

Lloc i data: 
Girona 6 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 172 (Coaccions) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 263.1 (danys) 

Responsable: 
La CUP i els CDR. 

Font: 
RTVE  

http://www.rtve.es/noticias/20181206/mas-veintena-heridos-tres-detenidos-protestas-contra-actos-conmemorativos-constitucion-girona-terrassa/1849380.shtml
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CAS 96: Diversos ferits durant els actes 
commemoratius de la Constitució a Terrassa 

Descripció dels fets: 
La commemoració del 40 aniversari de la Constitució ha acabat amb incidents 
violents a Girona i Terrassa, a Barcelona, on els mossos han carregat contra 
sengles grups de manifestants que han intentat boicotejar la celebració dels 
actes programats trencant el cordó policial, deixant més d'una vintena de ferits 
i tres detinguts. 

A la tarda a Terrassa, l'acte convocat per Vox ha acabat amb dos detinguts i 
set ferits, entre ells cinc mossos i dos manifestants. 

Lloc i data: 
Terrassa 6 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 172 (Coaccions) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 147 (lesions) 

Article 263.1 (danys) 

Responsable: 
La CUP i els CDR. 

Font: 
RTVE 

  

http://www.rtve.es/noticias/20181206/mas-veintena-heridos-tres-detenidos-protestas-contra-actos-conmemorativos-constitucion-girona-terrassa/1849380.shtml
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CAS 97: Un independentista amenaça a Jaume Vives 
mentre passejava amb la seva dona 

Descripció dels fets: 
"Me'n vaig anar amb la 
meva dona a fer un volt (...) 
Va venir un tipus i em va dir: 
'No passareu, feixistes!', I se'n 
va anar encenent, va 
començar a cridar, 
semblava que anava a 
zurrarnos". 

"A un se li queda mal cos de 
veure que hi ha gent que 
està anada" 

"Ja no podem sortir a 
passejar" 

Lloc i data: 
Barcelona, 8 des 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 169 (delicte d'amenaces) 

Responsable: 
desconegut 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.dolcacatalunya.com/2018/12/un-lazi-amenaza-a-jaume-vives-mientras-paseaba-con-su-mujer/
https://youtu.be/hfl0pyi1fdM
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CAS 98: Els CDR tornen a aixecar les barreres dels 
peatges 

Descripció dels fets: 
Els Comitès per a la 
Defensa de la 
República (CDR) van 
aixecar totes les 
barreres dels peatges 
de l'AP-7 en un dels 
seus múltiples atacs. 
«Avui l'autopista és 
gratis», han expressat 
els radicals 
independentistes.  

Van deixar 
bloquejats durant 
hores a camions i automòbils, i van provocar diversos quilòmetres de retencions. 

Lloc i data: 
Barcelona 9 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 263.1 (mal) 

Responsable: 
CDR. 

Font: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/abci-vuelven-ataque-y-levantan-barreras-peajes-autopista-gratis-201812091833_noticia.html
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CAS 99: El fundador de Terra Lliure crida a prendre el 
Parlament el 21D i tornar a proclamar la república. 

Descripció dels fets: 
Fredi Bentanachs, fundador de la banda terrorista Terra Lliure, va difondre un 
vídeo casolà per les xarxes socials per impulsar la protesta contra la reunió del 
Consell de Ministres anunciada pel 21 de desembre. 

Bentanachs adverteix que, si s'ha d'entrar al Parlament, s'entra, i si s'ha d'ocupar, 
s'ocupa, "però no s'entra i es trenca una vidriera per sortir corrent, perquè és una 
banalització total del moviment". 

En aquest sentit, crida a que els carrers i les places s'omplin amb milers de 
catalans el 21 de desembre, "per cridar que els carrers seran sempre les nostres, 
i consolidarem la república que ja proclamem el 27 d'octubre". 

Lloc i data: 
Barcelona, 10 desembre 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 494 Delicte contra les Institucions de l'Estat 

Incorren en la pena de presó de sis mesos a un any o multa de dotze a vint-els 
que promoguin, dirigeixin o presideixin manifestacions o una altra classe de 
reunions davant les seus del Congrés dels Diputats, del Senat o d'una assemblea 
legislativa d'una comunitat Autònoma, quan estiguin reunits, alterant el seu 
normal funcionament. 

Responsable: 
Fredi Bentanachs. 

Font: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/10/5c0e92aefc6c83df738b4593.html
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CAS 100: Un periodista de TV3 exigeix a Marc 
Márquez que es declari separatista per ser "un bon 
català" 

Descripció dels fets: 
El periodista Jordi Barbeta exigeix al campió de Moto GP, Marc Márquez, que es 
declari separatista. 

Els missatges es contextualitzen després de l'assoliment del seu últim títol. 
L'esportista no va voler celebrar el seu triomf al balcó de l'ajuntament del seu 
poble, Cervera, que lluïa una pancarta a favor dels presos colpistes. 

- El que repeteix Marc cop i un altre ( "em sento català i espanyol") no és el que 
pensa realment sinó el que els malvats espònsors l'obliguen a dir. 

- Tot i volar a 300 per hora en una moto i acariciar l'asfalt amb el genoll en cada 
revolt, "tens per", ets un poruc 

- Si et proclames separatista "actuaràs com ara un Campió". Si no, ets un 
perdedor. 

- Si no et declares separatista, "si ens deceps, els teus èxits no seran dels nostres". 
Seràs un empestat, ha no seràs un bon català. 

Lloc i data: 
Barcelona 11 de desembre de 2018.  

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Art. 510 Delicte d'incitació a l'odi 

Responsable: 
Jordi Barbeta 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/11/periodista-de-tv3-amenaza-a-marc-marquez/
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CAS 101: TV3 anima a participar en les mobilitzacions 
contra el Consell de Ministres del 21D 

Descripció dels fets: 
Programa Tot es mou, Helena 
García Melero la periodista de TV3. 
El tema és la jornada de violència 
convocada pel nacionalisme pel 
21-D: "La Gran Aturada" i fins i tot li 
han fet un logotip. 

Segons la cadena pública, no són 
bloquejos il·legals ni agressions a la 
llibertat dels catalans: són 
mobilitzacions, i des de la pantalla 
criden a la participació de tots els 
espectadors, amb mapes, 
pictogrames, horaris, etc.  

Lloc i data: 
Barcelona 19 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 559 (incitació a cometre delicte de desordres públics) 

La distribució o difusió pública, a través de qualsevol mitjà, de missatges o 
consignes que incitin a la comissió d'algun dels delictes d'alteració de l'ordre 
públic de l'article 557 bis del Codi Penal, o que serveixin per reforçar la decisió 
de dur-los a terme ha de ser castigat amb una pena de multa de tres a dotze 
mesos o presó de tres mesos a un any. 

Responsable: 
Directiva de TV3. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/12/la-gran-aturada-tv3-se-vuelca-en-instigar-el-caos-el-dia-21/
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CAS 102: Bernat Castro crida des de Twitter a assetjar 
la Policia 

Descripció dels fets: 
El tuitero Bernat Castro demana i encoratja a assetjar a la policia en la nit del 20-
D. Amb aquesta finalitat difon que els agents encarregats de la seguretat del 
Consell de Ministres que s'anava a celebrar el 21 de desembre es trobava a 
Salou. 

El tuit afegeix que la majoria d'aquests agents van participar en la seguretat l'1 
d'octubre de 2017, data en què es va produir el referèndum il·legal. 

Lloc i data: 
Salou 19 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 559 (incitació a cometre delicte de 
desordres públics) 

La distribució o difusió pública, a través de 
qualsevol mitjà, de missatges o consignes 
que incitin a la comissió d'algun dels delictes 
d'alteració de l'ordre públic de l'article 557 
bis del Codi Penal, o que serveixin per 
reforçar la decisió de dur-los a terme ha de 
ser castigat amb una pena de multa de tres 
a dotze mesos o presó de tres mesos a un 
any. 

Art. 510 Delicte d'incitació a l'odi 

Responsable: 
Bernat Castro. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/12/el-ultra-amigo-de-rufian-pide-acosar-esta-noche-a-la-policia-nacional-en-su-hotel-de-salou/
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CAS 103: Un CDR agredeix un reporter 
d'Intereconomia durant els desordres del 21-D 

Descripció dels fets: 
El reporter d'Intereconomía Cake Minuesa va ser agredit per un membre dels 
CDR, que li va clavar un cop de puny al nas quan es trobava cobrint les protestes 
convocades contra el Consell de Ministres a Barcelona. 

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre el periodista a les 9.35 hores 
del matí a la Plaça Urquinaona de la capital catalana per "contusions lleus al 
nas" i li va donar 
l'alta "in situ". 

El Col·legi de 
Periodistes de 
Catalunya ha 
condemnat 
l'atac "contra la 
llibertat 
d'informació i la 
democràcia", i ha 
demanat deixar 
treballar els periodistes. "Demanem una vegada més que se'ns deixi treballar i 
condemnem totes les agressions als professionals, vinguin d'on vinguin", va 
afirmar a través de Twitter. 

Lloc i data: 
Barcelona 21 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 147 (lesions) 

Article 557 (desordres públics) 

Responsable: 
Desconegut CDR. 

Font: 
El Mundo  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/21/5c1cc2ea21efa048498b4688.html
https://youtu.be/zsW5Fisashc
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CASO 104: Los CDR se movilizan contra el Consejo de 
Ministros celebrado en Barcelona 

Descripció dels fets: 
Va haver-hi carreres de manifestants, periodistes i curiosos a la zona; allà diverses 
persones, algunes encaputxades i altres a cara descoberta, estaven tirant 
pedres, pintura, bosses d'escombraries i ampolles de plàstic d'aigua als agents. 

El megàfon dels Mossos va començar a advertir: si no desistien de la seva 
actitud, "actuació policial imminent". Es van obrir les tanques i un grup de mossos 
van sortir a la cursa, porres en alt; es va produir llavors una estampida general i 
escenes de confusió. 

Va ser la primera càrrega a Drassanes. Va volar de tot, des papereres fins a un 
semàfor. Al moment, pel carrer del Portal de Santa Madrona, van aparèixer 
diverses furgonetes dels Mossos a gran velocitat que van dispersar els 
manifestants. 

Van ser empesos tots cap a La Rambla, i allí van romandre, amb molts CDR ja al 
comandament en les primeres files, davant d'un cordó de la policia 
autonòmica. 

Lloc i data: 
Barcelona 21 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres 
públics)  

Article 550 (Atemptat 
contra l'autoritat) 

Article 147 (lesions) 

Article 263.1 (danys en 
les coses) 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República. 

Font: 
El País   

https://elpais.com/ccaa/2018/12/21/catalunya/1545413291_801229.html
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CAS 105: Els CDR criden als ciutadans a la 
desobediència i a prendre els carrers 

Descripció dels fets: 
Els Comitès de Defensa de la República (CDR) volen prendre la iniciativa i liderar 
una 'revolta definitiva' aprofitant les mobilitzacions d'aquest divendres. A més de 
les accions coordinades de talls de carretera en vies de tot Catalunya, els CDR, 
les milícies civils controlades majoritàriament per la CUP, van organitzar tres 
'columnes' a Barcelona per a 'marxar' sobre l'edifici de la Llotja, on des de les 10 
del matí es reuneix el consell de ministres. 

Lloc i data: 
Barcelona 21 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 559 (incitació a cometre delicte de desordres públics) Article 559 

La distribució o difusió pública, a través de qualsevol mitjà, de missatges o 
consignes que incitin a la comissió d'algun dels delictes d'alteració de l'ordre 
públic de l'article 557 bis del Codi Penal, o que serveixin per reforçar la decisió 
de dur-los a terme ha de ser castigat amb una pena de multa de tres a dotze 
mesos o presó de tres mesos a un any. 

Art. 510 Delicte d'incitació a l'odi 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República. 

Font: 
El Confidencial 

  

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-21/independencia-cataluna-reunion-sanchez-torra-cdr-tomar-calles_1721842/
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CAS 106: Dos mossos d'esquadra ferits greus després 
dels incidents del 21-D 

Descripció dels fets: 
Amb motiu de la celebració a Barcelona del Consell de Ministres del 21 de 
desembre, els CDR van tractar de tallar més de 92 carreteres i punts vitals de 
transport, en molts casos amb pneumàtics i barricades de foc. 

Durant aquests dies, una patrulla dels 
mossos d'esquadra va topar contra un mur 
de pneumàtics a la matinada d'aquest dia. 
Així ho explica el sindicat de policia USPAC 
segons ABC:  

"Els fets van passar a les 5.20 hores del matí 
del dia 21, quan els dos agents, en el vehicle 
particular d'un d'ells, es dirigien a la 
comissaria de Montblanc (Tarragona) per incorporar-se al dispositiu. A la N-240, 
a l'altura de les Borges Blanques (Lleida), en un punt sense il·luminació ni visibilitat, 
el cotxe va impactar contra la barrera de pneumàtics. Els dos agents romanen 
de baixa des de llavors i pateixen «lesions greus de diferent consideració», 
segons USPAC, concretament «esquinç al coll i lesió per fuetada», assenyala el 
comunicat ". 

Lloc i data: 
Barcelona 21 de desembre de 2018. 

Llei que incompleix: 
Codi Penal 

Article 557 (desordres públics) 

Article 550 (Atemptat contra l'autoritat) 

Article 147 (lesions) 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República. 

Font: 
Dolça Catalunya

https://www.dolcacatalunya.com/2019/01/por-que-la-generalitat-tapo-hasta-hoy-que-hubo-2-mossos-heridos-graves-por-los-cdr-el-21-d/
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ANNEX 

Quan no s'incompleix la llei, 

però ...
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CAS A: Una pàgina per difondre falsedats contra 
Espanya i contra el castellà 

Descripció dels fets: 
Pàgina web destinada a promocionar la llengua catalana i fomenten la 
immersió lingüística. Per a això utilitzen diverses falsedats com que els "Països 
catalans comprenen tot el litoral mediterrani, part del sud de França, les Balears, 
Andorra i part de Sardenya". Incita a utilitzar i imposar el català sempre encara 
que l'interlocutor no comprengui la llengua.  

Lloc i data: 
Catalunya, 2018. 

Responsable: 
Plataforma Per La Llengua 

Font: 
Plataforma per la Llengua 

  

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/page/2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8N8zByyF&id=7943F2D4EAFEB39AEDEC00234A789DAA3220DB5F&thid=OIP.8N8zByyFLW4MksxEbayZdgAAAA&mediaurl=http://3.bp.blogspot.com/-4tT3s8iF78w/TqvNymsqJBI/AAAAAAAACjA/J0WpUG5X4kE/s320/plataforma%2bllengua.jpg&exph=320&expw=319&q=plataforma+per+la+llengua&simid=607999674921780567&selectedIndex=53
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CAS B: Polèmica en el raïm de cap d'any a TV3. 
Crítiques del 155 i llibertat de presos polítics 

Descripció dels fets: 
Quim Masferrer va ser encarregat de realitzar un monòleg en un acte 
independentista que va organitzar Òmnium Cultural, i en què qualificava els 
espanyols de "colla de lladregots, sarnosos i cabrons de merda". 

En la celebració de cap d'any van criticar l'article 155 d'una manera subtil però 
directa. "Crec que 2018 és un nombre bonic, sona bé. ¿No et sembla que hi ha 
números bonics i altres lletjos? "Comentava Quim Masferrer. "Per exemple, 155 és 
lleig". 

I per finalitzar, Masferrer va voler també pensar en els que no van poder assistir 
a les Campanades: "No em refereixo als que estan veient una altra cadena, sinó 
en la gent que està en els hospitals o en la presó", demanant un 2018 "ple de 
polítics que dialoguin i que s'entenguin ", i un petit discurs demanant que" aviat 
puguin sortir a celebrar les campanades i les ves, encara que sigui fora de temps, 
però que ho facin amb els seus ". 

Lloc i data: 
Barcelona, 1 de genièr de 2018. 

Responsable: 
Quim Masferrer i Ruth Jiménez. 

Font: 
El Televisero  

http://www.eltelevisero.com/2018/01/polemica-en-las-campanadas-de-tv3-criticas-al-155-y-peticion-de-libertad-para-los-presos-politicos/
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CAS C: Balears exigeix el català per tocar a l'Orquestra 
Simfònica 

Descripció dels fets: 
El Govern de les Balears exigeix el coneixement del català per formar part de 
l'Orquestra Simfònica, la qual està dirigida per un japonès i en la que més de la 
meitat són estrangers. 

Lloc i data: 
Balears 11 d'abril de 2018. 

Responsable: 
Govern de les Balears. 

Font: 
Alerta Digital 

  

http://www.alertadigital.com/2018/04/11/baleares-exige-el-catalan-para-tocar-en-la-orquesta-sinfonica-que-dirige-un-japones/
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CAS D: La monja Sor Lucia defensa la imposició del 
català a Catalunya, València i Balears 

Descripció dels fets: 
La monja Sor Lucía Caram apareix en un vídeo de l'associació Plataforma per la 
Llengua, en què reivindica la imposició del català no només a Catalunya sinó 
també a València i 
Balears. 

Lloc i data: 
Catalunya 18 d'abril 
de 2018. 

Llei que 
incompleix: 
Responsable: 
Sor Lucía Caram. 

Font:  
Caso Aislado 

  

https://casoaislado.com/la-monja-independentista-sor-lucia-defiende-la-imposicion-del-catalan-cataluna-comunidad-valenciana-baleares/
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CAS E: El sobiranisme català pren els carrers de Ma-
llorca al crit d ' "Espanya ens roba" 

Descripció dels fets: 
El nacionalisme català replica a Balears el procés secessionista. 

Lloc i data: 
Balears, 4 juny 2018. 

Responsable: 
Partit econacionalista "Mes", associacions "Assemblea Sobiranista Balear" i Obra 
Cultural Balear ". 

Font: 
El Confidencial 

 

  

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-04/baleares-mallorca-independencia-cataluna-expolio-escuelas_1573017/
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CAS F: Actes independentistes a València a favor de 
"Presos polítics" 

Descripció dels fets: 
El partit valencianista Avant denuncia l'organització a València d'actes de 
protesta i informatius a favor del nacionalisme català més radical. 

Lloc i data: 
València, 4 setembre 2018. 

Responsable: 
No s'identifica cap responsable. 

Font: 
Alicante News 

  

https://alicantenews.es/politica/el-catalanismo-independentista-pone-el-acelerador-a-la-maxima-potencia/
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CAS G: El Govern català ratifica la reprovació al Rei 
Felip VI 

Descripció dels fets: 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha defensat la reprovació al Rei 
aprovada la setmana passada al Parlament. Resolució que també exigia 
l'abolició de la Monarquia a Espanya. 

Després que el Govern hagi anunciat que recorrerà davant del Tribunal 
Constitucional la reprovació de Felip VI, la portaveu de l'Executiu català, Elsa 
Artadi, ha manifestat: "El Parlament expressa la voluntat popular, el Rei no". 

Lloc i data: 
Barcelona 16 d'octubre de 2018. 

Responsable: 
El Govern de Catalunya. 

Font: 
El Mundo 

 

  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/10/16/5bc5d1d646163f54028b45f2.html
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CAS H: Acostades rep esbroncades a Premià 

Descripció dels fets: 
La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Acostades, ha tornat a ser escridassada 
aquest dissabte a Catalunya. En aquesta ocasió ha estat a Premià de Mar, on 
ha estat increpada pel paper del seu partit davant el Procés i l'empresonament 
de polítics que van donar suport al referèndum de l'1-O. Acostades ha rebut crits 
de feixista per part d'algunes persones al mig del carrer en una visita per donar 
suport l'acció política del partit. 

Lloc i data: 
Premià, 1 de desembre de 2018. 

Responsable: 
Desconeguts. 

Font: 
El Periodico 

 

 

  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181201/arrimadas-abucheos-premia-presos-7178726
https://www.elperiodico.com/es/politica/20181201/arrimadas-abucheos-premia-presos-7178726
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CAS I: El secessionisme català empeny al Rei a sortir 
de Girona en plena ofensa 

Descripció dels fets: 
La decisió 
d'abandonar Girona 
es produeix en plena 

campanya 
d'assetjament contra 
la Monarquia a 
Catalunya, tant al 
carrer com a les 
institucions. La 
província és un dels 
principals focus 
d'independentisme i 
el propi Ajuntament 
de la capital ja es va 
negar aquest any a 
cedir el seu auditori 
com en anys anteriors 

i va nomenar el Rei persona non grata. Aquesta circumstància ja va obligar al 
desterrament a l'espai cedit pels Roca. La cerimònia, per primera vegada, es 
veia obligada a celebrar-se fora de la ciutat de Girona.  

El de l'Ajuntament no va ser l'únic desvergonyiment. La Cambra de Comerç de 
Girona, una de les entitats fundadores de la Fundació, va decidir abandonar el 
patronat i dos premiats en 2011 i 2015 van renunciar als guardons. 

Lloc i data: 
Girona 11 de desembre de 2018. 

Responsable: 
Ajuntament de Girona, Cambra de Comerç de Girona i Comitès de Defensa de 
la República. 

Font: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/espana/2018/12/11/5c1015c5fdddff654f8b4643.html
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CAS J: TV3 davant l'enviament de policies a Catalunya: 
"El patíbul torna a casa per Nadal" 

Descripció dels fets: 
La televisió pública catalana 
de TV3 ha tornat a ser notícia 
per atacar aquesta vegada a 
la Policia Nacional. El 
programa Està passant, 
presentat per Toni Soler, ha 
difós un vídeo titulat El patíbul 
torna a casa per Nadal en 
què el canal autonòmic es 
burla dels agents d'aquest cos 
policial.  

"Torna, a casa torna, torna a lligar. Hi ha molts catalans que vau deixar sense 
estomacar. Torna, Piolín torna per Nadal", diu la lletra de la cançó. 

El vídeo es difon després que el Ministeri de l'Interior anunciés la mobilització de 
500 agents de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional per 
protegir el Consell de Ministres a Barcelona el proper 21 de desembre. 

Lloc i data: 
Barcelona, 12 desembre 2018. 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República. 

Font: 
El Español   
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CAS K: Un redactor de La Vanguardia exigeix que la 
Guàrdia Civil tanqui el seu compte en xarxes socials 
per defensar la bandera 

Descripció dels fets: 
Pedro José Vallín és un asturià que professa 
el nacionalisme català.  

Demana en xarxes socials el tancament 
dels comptes de la Guàrdia Civil una 
vegada que els mateixos van recordar que 
la bandera representa la pàtria a la qual 
ells dediquen la seva vida -i la hi juegan- 
per salvaguardar la pau i la llibertat de tots. 

Lloc i data: 
Barcelona, 13 de desembre de 2018. 

Responsable: 
Comitès de Defensa de la República. 

Font: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/11/redactor-de-la-vanguardia-exige-que-la-guardia-civil-cierre-su-cuenta-en-redes-sociales-por-defender-la-bandera/
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CAS L: Quim Torra proposa la via eslovena com a 
exemple per a l'independentisme català 

Descripció dels fets: 
"Els catalans hem perdut la por. No ens fan por. No hi ha marxa enrere en el camí 
a la llibertat. Els eslovens van decidir seguir endavant amb totes les 
conseqüències. Fem com ells i estiguem disposats a tot per viure lliures", va dir 
Torra en Brussel·les en la presentació del Consell per la República. 

No era la primera vegada que es esmentava la 'via eslovena' com a exemple a 
seguir en el Procés català. Però que fos el president de la Generalitat qui es 
referís a la independència d'Eslovènia obertament -i el fet que obviés les vides 
que aquest procés es cobrament- han generat un enorme enrenou polític. 

Ada Colau va qualificar de "greu irresponsabilitat" les declaracions de Torra, una 
opinió gairebé unànime: Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú i PP van recordar 
que a la secessió eslovena va haver una guerra amb més de 70 morts i un 
referèndum amb una participació de 93% . 

Lloc i data: 
Barcelona, 13 de desembre de 2018. 

Responsable: 
President de la Generalitat, Quim Torra. 

Font: 
El Diario 

 

  

https://www.eldiario.es/internacional/via-eslovena-apunta-Torra_0_844815579.html
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CAS M: El Parlament declara "antidemocràtica i 
antisocial" la Constitució 

Descripció dels fets: 
Pedro José Vallín és un asturià que professa el nacionalisme català. Demana en 
xarxes socials el tancament dels comptes de la Guàrdia Civil una vegada que 
els mateixos van recordar que la bandera representa la pàtria a la qual ells 
dediquen la seva vida -i la hi juegan- per salvaguardar la pau i la llibertat de tots. 

Lloc i data: 
Barcelona, 13 de desembre de 2018. 

Responsable: 
Els grups parlamentaris catalans CUP, JxCAT i els comuns. 

Font: 
El Periódico 

 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181219/parlament-declara-antidemocratica-antisocial-constitucion-7209747
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Conclusions 
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Dades 
L'informe de 2018 recull un total de 106 casos en què s'ha detectat una possible comissió de 
delictes per afavorir la causa independentista. Aquests casos sumen 301 vulneracions de les lleis 
vigents en l'ordenament jurídic espanyol. 

El Codi Penal és, amb diferència, la norma que més vegades ha estat violada en els casos que es 
recullen, ja que les accions descrites en l'informe equivalen a 215 incompliments de l'esmentada 
llei. El segueixen de lluny la Llei de Seguretat Ciutadana, amb 63 vulneracions, i la Constitució 
Espanyola, amb 12. 

 

 

Dins el Codi Penal, el delicte de danys a la propietat, recollit en el seu article 263.1, destaca per 
sobre de tots, amb 36 violacions. Per si sol aquest tipus d'atacs, que de vegades es produeix de 
manera repetida, n'hi ha prou per pressionar aquells que no comparteixen les idees del 
nacionalisme: només per la despesa que implica la seva reparació, la majoria de les persones 
afectades per aquests delictes no pot permetre massa actes "heroics". 

El delicte de danys competeix amb el de "assetjament i coacció" tipificat a l'article 172 del Codi 
Penal. A la gràfica podran observar que ocupa el tercer lloc, amb 24 vulneracions; però, es 
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1
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combina amb una altra modalitat més "subtil" d'assetjament, si és que en aquesta pràctica pot 
donar-se la subtilesa, recollit en el 172ter. La suma de les dues formes d'assetjament arriba 48 
violacions. 

 

En tercer lloc, el delicte de desordres públics, associat clarament a la proliferació d'accions dels 
CDR i a la crida a la mobilització de carrer com a mecanisme de pressió política. 

Així es dibuixa el panorama a Catalunya. Oposar-se al nacionalisme significa posar en risc les 
teves propietats, veure compromesa la teva seguretat i la de la teva família, ser assetjat i agredit 
... en nom d'un suposat pacifisme i una suposada llibertat per un suposat poble al que algú ha 
decidit que no pertanys. 

Sense ànim de ser excessivament exhaustius, pot apreciar-se que la resta de vulneracions no són 
casos aïllats ni es corresponen amb delictes de petit calat: així, ens trobem amb delictes com els 
desordres públics (21 vulneracions), incitació a l'odi (19), atemptat contra l'autoritat (19), lesions 
(16) o injúries (12). 

Encara que fins aquí hem descrit el rànquing dels articles destacables del Codi Penal, no ens hem 
de perdre en les xifres, ja que en la majoria de les ocasions els delictes es combinen per reforçar 
el seu efecte. Així, el que qualifiquem com un delicte de danys, una pintada, és al 

 mateix temps un delicte d'amenaces, pels missatges que apareixen a la propietat de la víctima: 
als esmentats despeses econòmiques se sumen les amenaces o les calúmnies, els danys morals 
són difícils d'estimar, però que podem veure plasmats en la por que infon en un càrrec públic o 
en la seva família aquest tipus d'accions. 

El fet que una part de la població es vegi assetjada i agredida, que vegi minvada la seva economia 
i impedit l'exercici dels seus drets revela un greu deteriorament de la democràcia a Catalunya. 
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Lamentablement es tracta d'una circumstància que va en augment, doncs, si bé les dades d'anys 
anteriors no poden ser comparats de manera estricta, recordem que en el nostre primer informe 
sobre la matèria (2016) vam recollir 58 casos, que van ascendir a 100 el 2017 i que sumen 106 
en 2018 .. 

Lamentablement, molts dels delictes acaben quedand impunes i els seus autors protegits per 
l'anonimat sense que ningú es plantegi un problema de violència generalitzada; els dirigents 
autonòmics animen a "estrènyer" i es percep com a èxit l'exili o el silenci dels no-nacionalistes. 
Però Fins on pot arribar l'escalada? 

La tenalla institucions-CDR 
Encara que la mitjana ofereix vuit casos de violència i incompliment de la llei cada mes, la veritat 
és que la temporada alta comença al setembre, en els dies previs a la Diada, i dura fins a final 
d'any. 

 

Cada any pot comptar amb la seva particularitat i 2018 tenia altres dates marcades al calendari: 
la commemoració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre i les mobilitzacions contra la presència 
del Consell de Ministres el 21 de desembre. Tot segueix apuntant que les mobilitzacions no són 
fruit de la bogeria espontània de grupuscles aïllats. 

El mes de novembre registra un interessant augment per trobar-se entre les dues dates clau, 
però, especialment pels fets recollits en el Cas 3, una acció coordinada contra els jutjats en set 
municipis catalans. 
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Totes aquestes dades eliminen qualsevol probabilitat de referència a circumstàncies aïllades o a 
grups residuals. Queda palès que la intensificació dels casos recollits està mesura i que les 
autoritats autonòmiques formen una tenalla amb objectius ben definits. 

Cada any l'ús de la televisió pública per instigar l'odi és, si cap, més descarat. No falten dirigents 
polítics ni periodistes que se serveixin de la seva posició privilegiada d'influència per fer 
referència a la necessitat de morir per la independència. En aquest sentit, l'enaltiment de la via 
eslovena per part del president de la Generalitat, Quim Torra, és un dels exemples més clars. 

El nacionalisme insaciable: l'extensió del problema a 
València i Balears 
Si algú creu que tot es soluciona amb un referèndum, està equivocat. Si algú confia que la remota 
possibilitat de l'escissió acabaria amb el problema, comet un greu error de base. 

El separatisme, per definició, és insaciable. La seva existència es justifica en allunyar la meta quan 
sembla que està a punt de aconseguir-se. Després d'una hipotètica separació, el nacionalisme, 
que és imperialista en la mesura que defensa ampliar les seves fronteres, encara tindria raó 
d'existir. 

El mite dels Països Catalans, que s'estenen per Catalunya, València, Balears, part d'Aragó i part 
de Múrcia i arriba territori francès és ja antic. Aquest mapa constitueix la base per a l'extensió 
del model als esmentats territoris: model institucional, adoctrinament escolar, difusió a través 
dels mitjans públics, afavoriment dels mitjans de comunicació catalanistes. Tot això amb la 
convenient inversió de diners públics. Així ho recullen alguns dels casos d'aquest informe. 

De moment, la immensa majoria dels valencians se senten molt valencians i molt espanyols, de 
manera que el secessionisme català entén que cal aplicar el model ja experimentat: grups 
violents i avanç institucional.
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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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