
A l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Llorenç Savall:

MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ DE “PERSONA NON GRATA”
DEL REI FELIP VI A SANT LLORENÇ SAVALL

L'Assemblea de la CUP de Sant Llorenç Savall, i en representació seva n'Albert Vicens Llauradó,

regidor de la CUP per l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall,

EXPOSA:

ATÈS QUE històricament la monarquia espanyola dels Borbons ha posat reiteradament de manifest

el seu menyspreu envers les institucions, la cultura, la llengua i la història de Catalunya.

ATÈS QUE l'actual rei Felip VI ja ha posat de manifest aquest menyspreu en negar-se a realitzar la

corresponent  trobada  institucional  amb  la  Presidenta  del  Parlament  de  Catalunya,  na  Carme

Forcadell.

ATÈS QUE el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d'Espanya, representa la

màxima figura institucional d'un Estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del poble de

Catalunya.

ATÈS  QUE la  postura  no  neutral  que  ha  adoptat  Felip  VI  envers  el  procés  polític  que  viu

Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí que han

adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit.

ATÈS QUE la nació catalana ha emprès el camí cap a la total sobirania i que això comporta la

ruptura amb les institucions espanyoles, entre elles la monarquia.

ATÈS QUE la monarquia com a institució representa uns valors completament  allunyats de la

igualtat entre ciutadans i ciutadanes.



PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER -  Declarar persona non grata a Sant Llorenç Savall al monarca Felip VI i a qualsevol

altre representant de la monarquia espanyola en tant que representant d'un Estat que impedeix el

lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.

SEGON - Evitar participar com a Ajuntament de Sant Llorenç Savall en qualsevol acció que suposi

un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.

Albert Vicens Llauradó                                                           
Regidor CUP Sant Llorenç Savall                                          

Sant Llorenç Savall,  3 de març de 2016


