
 

La Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya vol denunciar i fer palès –a través d’aquest 
MANIFEST- la clara intenció del Tribunal Constitucional i del Tribunal Supremo d’impedir -
costi el que costi- la plena capacitat dels representants democràtics de la ciutadania d’expressar 
lliurement la seva opinió política. 

Així, per exemple, el proppassat dia 17 de juliol, el Tribunal Constitucional espanyol va anular 
parcialment la declaració del Parlament de Catalunya d’octubre de 2018. Concretament, els 
punts C) i D) de l‘apartat 15, de l’epígraf II que deien: 

1. Que la Cambra catalana ”rebutja i condemna el posicionament del rei Felipe VI, la seva 
intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos 
policials l’1 d’octubre de 2017.” I, 

2. Que el Parlament “reafirma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició 
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.” 

Anteriorment a aquesta resolució del Tribunal, el Consejo de Estado va dictaminar que no 
trobava base jurídica per a que el Govern espanyol pogués presentar cap mena de recurs 
d’inconstitucionalitat en contra de la resolució del Parlament, tot i reprotxar la “deslleialtat 
constitucional” de la Cambra catalana. 

Malgrat el dictamen expressat, el Govern espanyol va formular el recurs i aquest va prosperar a 
ulls del Tribunal Constitucional. El motiu essencial: que el Parlament català no té 
competències sobre la forma d’Estat. 

Més recentment encara, hem sabut que el Tribunal Supremo ha resolt, en Sentència contra 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que els Ajuntaments no poden aprovar resolucions que 
superin les competències municipals. En aquest cas, l’expressat Ajuntament s’havia declarat 
“municipi lliure i sobirà” i demanava al Parlament català que treballés per aconseguir la 
independència el més aviat possible. 

Malgrat que el Parlament català ha tornat a insistir a finals de juliol en la seva declaració i que 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui és fàcil que també reiteri ben aviat la seva, és del tot 
evident que els Tribunals (suposadament de Justícia) han iniciat una veritable creuada per a 
acotar exactament allò que la ciutadania pot dir i l’àmbit on ho pot dir. Tot i que això 
contradigui i conculqui la filosofia i normes de la Carta Europea d’Autonomia Local i els drets 
fonamentals de lliure manifestació i opinió. Intenten -ni més, ni menys- d’impedir barroerament 
que els representants democràticament elegits per la ciutadania puguin fer palès -en qualsevol 
moment i en qualsevol lloc- el seu parer polític o ideològic, el seu suport o la seva denúncia de 
manera lliure. 

Que això és un atemptat greu contra el que és i representa la veritable democràcia ens sembla 
del tot evident. De seguir per aquest camí, aviat només es podrà expressar una sola ideologia, 
d’una sola manera i només podran opinar els autèntics especialistes de cada matèria. I qui sap si 
-finalment- només permetran votar els qui demostrem coneixements de les matèries que els 
Tribunals hagin dictaminat com a aptes per a cadascun de nosaltres, i no se’ns reconegui 
legitimació per a opinar i votar si no gaudim dels paràmetres prèviament estipulats. 



Si no aixequem la nostra veu des del primer moment (avui i ara), el camí encetat és altament 
perillós i mai no se sap on ens pot arribar a dur si ningú no hi posa fre. El tema és molt greu. Va 
de democràcia. De defensar-la i de protegir-la. 

És per això que, atesos els fets i les resolucions indicades que pretenen silenciar la veu de la 
majoria de la ciutadania catalana (representada democràticament pel Parlament i per tots i 
cadascun dels Ajuntaments), la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya: 

(A) VOL FER PALÈS que els representants electes de la ciutadania, a part de tenir l’obligació 
inexcusable de complir escrupolosament amb els seus deures en l’àmbit polític i electoral 
on hagin estat elegits, tenen el dret d’expressar -individualment i com a representants, 
també, dels seus propis electors- tot allò que considerin adient -ideològicament i 
políticament- per a l’exigència i defensa d’una societat més lliure, justa i democràtica. 
I ningú no els pot impedir l’exercici lliure d’aquest dret. Altrament, és atemptar contra la 
veritable democràcia. 

(B) VOL DECLARAR, des de la seva més estricta individualitat (física i jurídica) que el rei 
Felipe VI ens és PERSONA NON GRATA. 

(C) DEMANEM a tots els parlamentaris individualment, Ajuntaments, institucions i entitats de 
tota mena, públiques i privades (inclosos partits, associacions polítiques i plataformes 
civils), que deixin molt clar que el rei Felipe VI és PERSONA NON GRATA, mitjançant 
l’adhesió efectiva a aquest Manifest o mitjançant qualsevol altre mitjà que considerin 
adient. 

(D) CONVIDEM individualment a tota la ciutadania, amb valors republicans i/o estima profunda 
al país i a la democràcia, que s’adhereixi a aquest Manifest per a fer saber arreu del món 
que, malgrat imposicions polítiques; resolucions judicials i repressió de tota mena, la 
immensa majoria del poble de Catalunya té molt clar que el rei Felipe VI, ni la seva 
família, mai no seran ben rebuts a casa nostra perquè són PERSONES NON GRATES. 

I les considerem PERSONES NON GRATES: 

• Perquè tal com va dir el Parlament, el rei Felip VI mereix el més absolut rebuig per la 
seva actuació amb motiu del conflicte català. 

• Perquè creiem en els valors republicans i som persones profundament republicanes. 

• Perquè –des de ja fa temps- considerem que no tenim cap rei. 

• Perquè apostem clarament per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com 
ho és la monarquia borbònica. 

• I perquè no oblidem que els seus antecessors ja van abolir les llibertats i drets del poble 
català i de Catalunya. 

Barcelona, 20 d’agost de 2019. 


