
MOCIÓ PER RETIRAR ELS HONORS A ALFONS XII I A LA SEVA ESPOSA VICTÒRIA
EUGÈNIA I REPROVAR LA FUGIDA DEL REI EMÈRIT JOAN CARLES 

La monarquia  espanyola  s'ha caracteritzat  històricament,  i  en especial  en les  darreres
dècades,  pels seus escàndols.  Durant  les darreres setmanes,  en plena crisi  sanitària  i
social, el rei Felip VI va admetre, sense vergonya, l’existència de possibles irregularitats en
els  comptes del  rei  emèrit.  Aquest  mes d’agost  i,  amb el suport  del  Govern de l’Estat
espanyol, el rei emèrit ha fugit d’Espanya reconeixent així el capteniment irregular per part
de l’actual dinastia monàrquica.

Aquests  fets  no  són  una  sorpresa,  atesos  els  precedents  d’actuació  similar  que  els
Borbons  han  repetit  històricament,  tant  per  la  sortida  d’espanya  com  pel  que  fa  a
conflictivitat  de  l’actual  dinastia  reial  espanyola.  Sense  anar  més  lluny,  aquest  ple
municipal  va declarar  Alfons XIII  i  la  seva esposa Victòria  Eugènia  alcaldes  honorífics
perpetus el 6 de gener de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera. 

L’esmentada distinció s’emmarca en un context de descrèdit absolut de la monarquia, i en
especial del rei Alfons XIII que va acabar amb el seu exili i l’adveniment de la República.
Com publicava Albert  Lázaro el juliol  de 2015, «El Novembre de 1924, el mundialment
reconegut escriptor Republicà Vicente Blasco IBañez, va publicar un contundent manifest
contra la monarquia del Borbó Alfonso XIII, manifest que denunciava públicament totes les
xacres humanes, socials, de corrupció que representava aquesta monarquia, manifest que
es va publicar per tota Europa.»

Com a reacció pública, diversos ajuntaments i institucions no democràtiques van prendre
partit en aquell moment per un monarca qüestionat i còmplice, si no corresponsable, del
cop d’estat militar. Només com a recordatori, el dictador Primo de Rivera va desfermar un
context  de repressió  política  i  cultural  que,  entre  altres,  va  abolir  la  Mancomunitat  de
Catalunya i va prohibir l’ús de la llengua catalana.

Per tots aquest motius, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès adopta els següents:



ACORDS:

PRIMER.- Revocar  la  decisió  presa  per  aquest  ple  en  data  6  de  gener  de  1925
concedint  el  títol  d’alcalde  honorari  als  reis  Alfons  XIII  i  Victòria  Eugènia,  i  als  seus
descendents si aquesta distinció fos hereditària.

SEGON.- Constatar que la monarquia espanyola és actualment successora del règim
franquista, segons la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946.

TERCER.- Exigir al govern espanyol les explicacions necessàries per esclarir el rol del
Govern de l’Estat en aquesta operació d’Estat de blindatge de la monarquia i detallar la
situació actual en la que es troba el rei emèrit. 

QUART.- Traslladar  aquests  acords  a  Govern  de  l’Estat  i  a  tots  els  grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.

Cerdanyola del Vallès, 24 de setembre de 2020


