
A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BARCELONA

xxx. Representant davant de la Junta Electoral de Zona de Barcelona per part de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent amb domicili al carrer Casp núm. 
180  baixos  de  Barcelona,  correu  electrònic  XXXX compareix  davant  d’aquesta 
Junta i com millor en dret procedeixi

DIU:
Que  mitjançant  el  present  escrit  posa  en  coneixement  d’aquesta  Junta 

Electoral la convocatòria d’una manifestació el proper dissabte dia 2 de desembre 
del 2017 davant del local de la candidatura al carrer Casp núm. 180 de Barcelona a 
les  12:00  de  forma  simultània  a  la  celebració  d’un  consell  polític  de  la 
candidatura en l’esmentat local.

La convocatòria, que ens consta que ha estat comunicada al Departament 
d’Interior  de la  Generalitat  de Catalunya,  apareix  firmada per  l’organització Por 
España Me Atrevo sota el títol “els carrers ja no són vostres”. A banda, aquesta 
convocatòria  ha  estat  avalada  també  per  l’organització  d’extrema  dreta 
Somatemps, inscrita en el registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya. D’una 
ràpida  consulta  de  les  webs  de  les  dues  entitats  s’adverteix  la  seva  ràpida 
connexió amb lemes, imatgeria i imaginari vinculat a l’apologia de la dictadura, de 
la xenofòbia i favor de la discriminació.

En qualsevol cas, l’article 50.5 LOREG diu que  “ninguna persona jurídica  
distinta  a  las  mencionadas  en  el  apartado  anterior  podrá  realizar  campaña  
electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones sin perjuicio de lo  
dispuesto en el artículo 20 CE”. 

De la mateixa manera que en tantes altres ocasions, les juntes electorals 
han prohibit  la  celebració de manifestacions crítiques amb l’activitat  política  del  
govern  per  exemple  el  17  de  novembre  del  2011  quan  es  va  prohibir  una 
manifestació convocada per la Coordinadora de Treballadors d’Andalusia per part  
de la Junta Electoral Provincial de Córdoba, i que s’han prohibit fins i tot símbols 
per  entendre  que  poden  influir  el  cos  electoral,  en  el  fet  que  es  posa  en 
coneixement  d’aquesta  Junta  resulta  evident  que,  havent-se  procedit  ja  a  la 
convocatòria  d’eleccions,  malgrat  fos  via  article  155  CE,  l’acte  que  denunciem 
contradiu les disposicions previstes en l’article 50 LOREG.

En  conseqüència  i  més  enllà  del  risc  per  a  l’ordre  públic  que  suposen 
convocatòries d’extrema dreta com les denunciades, tan llargament emparades i 
impunes  per  part  dels  poders  públics  espanyols,  per  aplicació  de  la  legislació 
electoral cal acordar la suspensió de la convocatòria realitzada per les entitats 
Por España Me Atrevo i Somatemps per al proper dissabte dia 2 de desembre a 
les 12:00 davant del local de la CUP a Barcelona al carrer Casp núm. 180.

Barcelona, 29 de novembre del 2017


