
 
 
 
AUDIÈNCIA NACIONAL  

Al Jutjat Central d’Instrucció núm............. 
 
 
 
 
 
En/Na.........................................  
amb DNI ..............................  
I domicili a...................................  
de ................................  
Codi postal...............  
 
 
 
Atès que per ordre del fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Javier Zaragoza, s’han iniciat diligències per 
la imputació, per un possible delicte d’injúries contra la corona, a una persona militant independentista, 
veïna de Banyoles, per la crema de fotografies on apareixia la família reial espanyola, 
 
Atès que aquesta imputació pot suposar l’enjudiciament a través del seu tribunal, situat a Madrid, a 700 
quilòmetres de distància de Girona, 
 
Atès que el delicte d’injúries contra la corona pot suposar una pena màxima de 2 anys de presó, 
 
La persona sotasignant 
 
DECLARA  
 
Que considero el delicte d’injúries a la corona com a eina de coacció de la llibertat d’expressió. Delictes 
similars, com el d’ultratge a la constitució o a la bandera, només són aplicats quan són símbols 
espanyols i no catalans els objectes de menyspreu i per tant, aquests delictes revesteixen d’un clar 
caràcter polític. 
 
Que considero la pervivència de la institució monàrquica un anacronisme històric a més d’un insult a la 
memòria històrica del poble català, que ha patit i pateix l’ocupació militar de l’exèrcit que governa el rei 
borbó, qui, per més ofensa a la nostra dignitat, se’ns pretén imposar per voluntat de l’anterior dictador 
feixista Francisco Franco. 
 
Per tant, RECONEC QUE 
 
Jo també he estat en concentracions i actes de rebuig a la família reial espanyola, com la que tingué lloc 
el passat 13 de setembre, a Girona, en motiu de la visita del rei borbó a aquesta ciutat catalana i, 
 
TAMBÉ EM DECLARO PÚBLICAMENT ANTIMONARQUIC/A. 
 
 

En conseqüència, i veient que l’Estat espanyol insisteix en la persecució política de la militància 
independentista, essent aquesta motiu suficient per a patir diligències incriminatòries per part del seu 
tribunal, li demano que, en cas de prosseguir amb la imputació de Jaume Roure veí de Banyoles i 
militant d’Endavant-OSAN, em processi a mi amb ell. 
 
 
 
  
Signatura  
 
............................................, a ..... de .................. de 200.... 


