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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L’EINA-AM EN DEFENSA I 
SOLIDARITAT DEL VEÍ D’ALTAFULLA HÈCTOR LÓPEZ BOFILL 

Des de fa uns mesos, els aparells polítics i judicials de l'Estat espanyol han endegat un 
procés de persecució repressiva cap als càrrecs electes desobedients que han gosat 
optar per la confrontació tot defensant el mandat popular del procés independentista. 
Lamentablement, aquesta situació de confrontació ja ha arribat al nostre municipi amb 
l'inici d'actuacions, el passat 5 de maig, per part de la fiscalia contra Hèctor López Bofill. 
La justícia espanyola acusa el nostre veí dels delictes d'injúries contra l'autoritat, 
amenaces a un col·lectiu i amenaces als drets fonamentals. 

No és el primer cop que la fiscalia actua contra ciutadans independentistes sense càrrec 
institucional per expressar opinions o reivindicacions (recordem el cas de Santiago Espot 
promotor de la xiulada a l'himne espanyol a la final de la copa del Rei de futbol fa uns 
anys). Però el cas de l'Hèctor és significatiu perquè demostra que ha estat objecte d'un 
seguiment policial continuat, una pràctica que alguns mitjans de comunicació han deixat 
entreveure que no es tracta d'un cas aïllat. El zel de les autoritats judicials i policials a 
l'hora d'interpretar les opinions d'Hèctor López Bofill a les xarxes socials no és 
equiparable a la tolerància amb la qual són tractats opinadors espanyolistes que 
reiteradament equiparen la causa independentista amb el nazisme (una conducta 
penalitzada a França, per exemple) o inciten a la violència contra els defensors d'aqueixa 
opció políticament legítima. 

Cal contextualitzar, doncs, el seu cas dins l'ofensiva governamental espanyola contra 
ciutadans i electes que actuen en congruència amb un objectiu polític legítim mitjançant 
opinions i actuacions (com la compra d'urnes de votació) que són penalitzades en funció 
de la finalitat que persegueixen. Aqueix capteniment és propi d'un estat arbitrari i 
discriminatori contra la ciutadania catalana que vol ésser sobirana instaurant un sistema 
de dominació política estructurat per impedir aqueix dret. Aqueixa actitud sistemàtica de 
l'Estat espanyol vulnera els principis democràtics de la unió Europea com ha expressat el 
manifest de juristes en pro del referèndum fet públic recentment. 

És en situacions com aquestes quan es fa més necessari que mai les mostres de 
solidaritat. De fet, aquells que optin pel silenci o la indiferència serà una actitud indicativa 
del comportament que tindran alguns quan la repressió s'intensifiqui per tal de mirar 
d'evitar la realització del referèndum que el Govern de la Generalitat s'ha compromès a fer 
per mandat parlamentari. La defensa o no de la llibertat d'expressió concretada en el cas 
Hèctor López Bofill clarifica, doncs, les postures de les grans tendències polítiques en  
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conflicte en aquesta hora decisiva de Catalunya i mostra la naturalesa de l'ordre estatal 
espanyol davant la comunitat internacional. 

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, a proposta del grup municipal de 
l’EINA-AM, ACORDA: 

PRIMER. Expressar el nostre suport al veí d’Altafulla Hèctor López Bofill, acusat adels 
delictes d’injúries contra l’autoritat, amenaces a un col·lectiu i amenaces als drets 
fonamentals. 

SEGON. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat espanyol que fa un ús 
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra ciutadans per expressar 
opinions independentistes.  

TERCER. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble 
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  

QUART. Enviar una carta de protesta demanant a la Fiscalia Superior de Catalunya que 
s'arxivi la causa oberta contra Hèctor López Bofill. 

CINQUÉ. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del 
Govern Espanyol, al veí Hèctor López Bofill, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a 
l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l’Associació de Municipis per la 
Independència i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals. 

Jordi Molinera i Poblet 
Portaveu de L’EINA-AM 

Altafulla, Baix Gaià, a 23 de maig de 2017.
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