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Atès que en els passats dies s’han produït noves detencions d’independentistes per 
exercir els seus drets a la llibertat d’expressió. En aquest cas, diverses persones, entre 
elles diversos càrrecs electes, investigades per la crema simbòlica de fotografies del 
monarca Felip VI en acabar la manifestació de l’esquerra independentista el passat 11 
de setembre, han estat arrestades per ordre de l’Audiència Nacional. 
 
Atès que ens trobem, una vegada més, amb una nova persecució política cap a 
l’independentisme, i amb una politització de la justícia espanyola per part de l’Estat. 
 
Atès que en els darrers procediments d’aquest tipus hi ha hagut actuacions i 
instruccions polítiques de la Conselleria d’Interior que actuat i han fet actuar els Mossos 
d’Esquadra contra la llibertat d’expressió, com ara enviar-los a recollir informació sobre 
les persones participants en la crema de fotos i presentar un informe a l’Audiència 
Nacional que va acabar suposant la investigació de cinc persones. 
 
Atès que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha mostrat el seu suport anteriorment en els 
casos de persecució judicial de la llibertat d’expressió de l’independentisme. 

 

ACORDS 

1. Expressar el nostre suport a les persones detingudes per la crema simbòlica de 
fotografies del monarca en exercici de la llibertat d’expressió. 

2. Donar suport per escrit als ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Navàs i 
els altres municipis i institucions afectats. 

3. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment 
una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 

4. Manifestar el nostre rebuig a les actuacions i instruccions polítiques que han 
actuat i han fet actuar els Mossos d’Esquadra contra la llibertat d’expressió, i 
demanar en conseqüència depuració de responsabilitats polítiques. 

5. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

6. Difondre aquests acords entre la ciutadania a través de tots els mitjans de difusió 
i comunicació municipals. 


