
MOCIÓ PER LA RETIRADA D’HONORS A FELIP VI I A TOTS ELS MEMBRES DE 
LA CASA REIAL ESPANYOLA

Després de més 300 anys d’ocupació dels Països Catalans per part de la corona espanyola, el  
Consell Comarcal de l’Urgell retira el suport moral a la monarquia i expressa la voluntat de 
viure  en uns Països  Catalans  plenament  lliures  i  democràtics,  on es  respecti  la  sobirania  
popular i la igualtat entre persones.

Atès  que  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,  Joan  Carles  I,  que  accedí  al  tron  per  herència 
borbònica i per mandat directe del dictador Francisco Franco;

Atès que 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;

Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims 
comesos  per  la  dictadura  feixista,  el  regnat  dels  seus  antecessors  s’ha  caracteritzat  per 
l’absolució política i penal dels criminals franquistes;

Atesa 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;

Atesa la  falta  de respecte  institucional  de Felip  VI  cap a  la presidenta  del  Parlament  de 
Catalunya, Carme Forcadell, el dilluns 11 de gener, en què es negà a rebre-la en audiència 
pública perquè li fos comunicat en nomenament del nou president de la Generalitat; 

Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple del Consell Comarcal de l’Urgell els  
següents ACORDS:

1-  Declarar  persona  non grata Felip  VI  i  tota  la  Casa Reial  Espanyola  a  la  comarca de 
l’Urgell.

2- Instar a la resta de municipis de la comarca de l’Urgell a revocar qualsevol acord de ple 
que  doni  algun  tipus  de  reconeixement  o  honors  a  la  Casa  Reial  Espanyola  o  als  seus 
membres.

3-  Reprovar  qualsevol  règim autoritari  o  monàrquic  arreu  del  país.  Declarar  que  com a 
societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones siguin 
iguals en drets i deures i sense privilegis. Un Estat català en forma de República basat en la  
igualtat, la fraternitat i la llibertat.

4- Donar trasllat d’aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, als portaveus 
dels grups parlamentaris i a la resta de consells comarcals del Principat.
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