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El	Tribunal	Suprem	inhabilita	el	president	Quim	Torra	per	una	pancarta	
sobre	la	llibertat	d'expressió	

El	cas	és	un	abús	de	la	jurisdicció	de	la	Junta	Electoral	Central,	l'enèsim	intent	de	les	autoritats	
espanyoles	de	reprimir	la	minoria	nacional	catalana	

El	 Tribunal	 Suprem	 espanyol	 ha	 confirmat	 la	 decisió	 de	 Tribunal	 Superior	 de	 Justícia	 de	
Catalunya	d'inhabilitar	el	president	català	Quim	Torra	per	haver	penjat	una	pancarta	en	suport	
dels	presos	polítics	 catalans	durant	 la	 campanya	electoral.	 Tres	dels	 cinc	magistrats	que	 van	
prendre	 la	 decisió	 també	 van	 participar	 en	 el	 judici	 de	 2019	 contra	 els	 líders	 civils	 i	 polítics	
independentistes.	

L'Assemblea	Nacional	Catalana	denuncia	que	 la	 inhabilitació	del	president	Torra	és	una	nova	
mostra	de	l'abús	de	les	autoritats	espanyoles	contra	la	minoria	nacional	catalana,	i	una	falta	de	
respecte	cap	a	tractats	 internacionals	com	el	Pacte	 Internacional	de	Drets	Civils	 i	Polítics.	Les	
autoritats	 espanyoles	 no	 poden	 seguir	 predicant	 el	 compliment	 de	 l'estat	 de	 dret	 mentre	
persegueixen	 i	 empresonen	 representants	 escollits	 democràticament.	 El	 cas	 del	 president	
Torra	 és	 només	 un	 d'una	 llarga	 llista	 de	 líders	 electes	 catalans	 processats	 per	 la	 justícia	
espanyola,	una	injustícia	que	ha	de	ser	reconeguda	i	esmenada.	

Al	 març	 de	 2020,	 el	 Relator	 Especial	 de	 Nacions	 Unides	 sobre	 les	 minories,	 Fernand	 de	
Varennes,	va	denunciar	que	 la	persecució	 judicial	als	 líders	 independentistes	catalans,	 "tenia	
com	a	objectiu	intimidar	a	base	a	les	seves	opinions	polítiques",	i	ha	afegit	que	"Espanya	té	una	
obligació	 legal	protegir	els	drets	de	 la	minoria	catalana,	especialment	pel	que	fa	a	 la	 llibertat	
d'expressió,	 incloent	 l'expressió	política,	 així	 com	 la	 llibertat	 de	 reunió	 i	 associació,	 els	 drets	
fonamentals	 i	 la	 participació	 en	 la	 vida	 pública	 ".	 La	 seva	 crítica	 se	 suma	 a	 les	 del	 Consell	
d'Europa,	el	Grup	de	Treball	de	Nacions	Unides	sobre	Detencions	Arbitràries	 i	organitzacions	
com	Amnistia	Internacional,	Human	Rights	Watch	i	la	Comissió	Internacional	de	Juristes,	entre	
d'altres.	

Una	violació	de	la	llibertat	d'expressió	i	les	garanties	democràtiques	

El	cas	va	començar	durant	la	campanya	de	les	eleccions	generals	d’Abril	de	2019,	quan	la	Junta	
Electoral	Central	va	considerar	que	els	símbols	de	solidaritat	amb	els	presos	polítics	catalans	-
llaços	 grocs	 i	 pancartes-	 penjats	 als	 edificis	 de	 la	 Generalitat	 vulneraven	 la	 neutralitat	
institucional.	Tot	i	que	els	símbols	havien	estat	penjats	des	del	seu	empresonament,	no	havien	
estat	un	punt	de	disputa	fins	a	aquest	moment.	

El	 president	 Torra	 inicialment	 es	 va	 negar	 a	 retirar-los,	 sobre	 la	 base	 que	 els	 símbols,	 que	
denunciaven	 la	naturalesa	política	de	 l'empresonament	dels	 líders	civils	 i	polítics	catalans,	es	
trobaven	dins	de	la	llibertat	d'expressió.	Va	afegir	que	penjar	els	símbols	era	un	acte	polític	i,	
per	tant,	estava	protegit	per	la	seva	immunitat	parlamentària.	Tot	i	que	finalment	es	va	veure	
obligat	a	retirar	els	símbols,	la	Fiscalia	va	donar	suport	a	dues	querelles,	que	van	acabar	amb	la	
decisió	al	desembre	de	2019	d'inhabilitar	el	president	Torra	durant	18	mesos	 i	una	multa	de	
30.000	euros.	
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La	 Junta	 Electoral	 Central	 va	 sol·licitar	 llavors	 la	 destitució	 immediata	 del	 seu	 càrrec.	 Com	a	
òrgan	purament	administratiu,	aquesta	demanda	va	suposar	un	incompliment	de	les	garanties	
democràtiques	 del	 poble	 català,	 a	més	 que	 la	 destitució	 del	 president	 és	 un	 dret	 reservat	 a	
Parlament	 de	 Catalunya.	 Aquest	 tipus	 de	 comportament	 abusiu	 concorda	 amb	 el	 conegut	
"judici	 del	 Procés"	 contra	 els	 nou	 líders	 civils	 i	 polítics	 catalans	 per	 haver	 organitzat	 un	
referèndum,	després	de	passar	més	de	2	anys	en	presó	preventiva	i	ser	condemnats	de	9	a	13	
anys	de	presó	enmig	de	 la	 indignació	 internacional.	Cal	 recordar	que	un	dels	membres	de	 la	
Junta	Electoral	Central	que	va	prendre	part	en	la	decisió	va	ser	un	jurista	que	també	treballava	
per	al	partit	nacionalista	espanyol	Ciutadans,	com	es	va	revelar	posteriorment.	

El	 juny	de	2020,	el	Tribunal	Suprem	espanyol	va	prohibir	 l'exhibició	de	banderes	"no	oficials"	
en	 edificis	 públics,	 rebutjant	 qualsevol	 vincle	 amb	 el	 cas	 del	 president	 Torra	 però	 amb	 una	
clara	 intenció	 política	 relacionada	 amb	el	moviment	 independentista	 català.	 Aquesta	 decisió	
també	 afecta	 a	 organitzacions	 i	 grups	 de	 drets	 civils	 com	 la	 comunitat	 LGBTI	 +,	 ja	 que	 la	
bandera	de	l’arc	de	sant	Martí	no	es	considera	oficial.	

	


