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MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT PER DECLARAR FELIP VI PERSONA NON GRATA 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que: 

Existeixen raonaments ètics i morals que qüestionen el sentit i la vigència de la monarquia 
en qualsevol societat democràtica: 
 
- La institució monàrquica encarna uns valors completament antagònics amb el principi 
democràtic d'igualtat entre ciutadans. El títol de rei contravé el principi d'igualtat 
d'oportunitats, atès que només s'obté pel bressol i la sang, restant reservat als membres 
d'un determinat llinatge que només poden ser reemplaçats pel mascle primogènit. 
 
- Al contrari del que passa a peu de carrer, en què la gent es guanya la vida a base de suor 
i mèrits propis, el títol de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte al concurs 
democràtic ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim de les democràcies 
modernes. 
 
- La figura del rei és inviolable i està rellevada de qualsevol responsabilitat, la qual cosa 
vulnera el principi universal d'igualtat de tots els homes i dones davant la llei. 
 
A més, en el cas de la monarquia espanyola: 
 
- L'administració de la Casa Reial espanyola és especialment opaca, ja que és impossible 
fiscalitzar i exercir cap mena de control públic sobre la despesa que se li assigna a través 
dels pressuposts generals de l'Estat. 
 
- Tot plegat situa el Cap de l'Estat i el seu cercle familiar per damunt de la ciutadania, 
preservant privilegis anacrònics. La monarquia és incompatible amb la democràcia i la 
sobirania popular, ja que no sols és contrària, per trajectòria i definició, a algunes de les 
tradicions polítiques catalanes que han contribuït al progrés i la justícia social com el 
republicanisme, l'anarquisme i el socialisme independentista, sinó que actua a més com a 
factor limitador de l'expressió ciutadana impossibilitant-ne la consecució de determinats 
objectius polítics per la via democràtica. 

- Felip VI, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títol -que pretén el nostre vassallatge- 
com a resultat d’un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de 
l’herència dictada pel seu antecessor Francisco Franco. El pare del monarca actual, Joan 
Carles I, fou nomenat hereu del règim feixista pel dictador, raó per la qual va jurar dues 
vegades "las Leyes Fundamentales" i "los principios del Movimiento Nacional" -el 22 de 
juliol de 1969 i el 22 de novembre 1975- donant continuïtat a "la legitimidad política 
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surgida el 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, 
pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino" amb la finalitat de 
deixar-ho tot "atado y bien atado". Aquests dies, el mateix Joan Carles ha reconegut en un 
reportatge emès a França i censurat a Espanya que el Generalísimo, "ja abans de morir, 
em va agafar la mà i l'única cosa que em va demanar va ser: «Altesa, l'única cosa que vull 
al món és que preserveu la unitat d'Espanya». I això, si ho penses, vol dir moltes coses. No 
em va dir «Fes això, o fes allò altre…» No, no, la unitat d'Espanya". 

- Lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims comesos 
per la dictadura feixista, el regnat dels antecessors del monarca actual s’ha caracteritzat 
per l’absolució política i penal dels criminals franquistes. 

- El seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, 
responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d’ara els Països 
Catalans no han recuperat. 
 
- Tant la recuperació de l'antiga institució d'autogovern del país, l'abril de 1931, com 
l'aprovació en referèndum de l'Estatut de Núria, l'agost d'aquell any, són anteriors a la 
promulgació de la Constitució espanyola del 9 de desembre. El mateix succeí amb el seu 
restabliment després de la dictadura, el qual tingué lloc el setembre de 1977, abans, per 
tant, que l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978. Com a primera institució del 
Principat, la legitimitat del Govern de la Generalitat de Catalunya no emana de la legalitat 
espanyola, sinó del sistema institucional propi que regia el país abans de la seva 
dominació. Amb el temps, a les funcions inicials de la Generalitat s'hi afegiren l'execució 
de les decisions pactades en les Corts i l'obligació de vetllar perquè les constitucions 
catalanes fossin respectades. I d'això es tracta. 
 
- El rei d'Espanya representa, en la seva doble condició de cap de l'Estat i comandant de 
les Forces Armades, la màxima figura institucional d'un Estat que impedeix per tots els 
mitjans el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
- L’actual monarca ha adoptat una postura no neutral envers el procés polític que viu 
Catalunya. 
 
I en les darreres setmanes, la posició que ha pres Felip VI respecte Catalunya, 
especialment en el discurs institucional que va fer recolzant i impulsant la repressió 
efectuada pel govern de l’Estat i obviant deliberadament cap referència a la violència 
policial de l’1 d’octubre, fa encara més necessària la seva reprovació. 
 

Pels motius exposats, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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1.- Reprovar i declarar non grata la monarquia espanyola, i reprovar i declarar persona 
non grata el rei Felip VI així com qualsevol altre representant de la Casa Reial espanyola, 
a Premià de Dalt. 
 
2.- Evitar participar com a Ajuntament en qualsevol acció que suposi un reconeixement 
de la figura de l'actual rei i/o de la monarquia espanyola. 
 
3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la delegació del Govern espanyol a 
Catalunya, la Casa Reial i el Parlament de Catalunya. 
 
 

Premià de Dalt, Països Catalans, 25 d’octubre de 2017 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 


