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Com a conseqüència d’un tuit en el seu perfil personal, al poc esborrat,  sobre els jutges de “La Manada”, 

ha estat destituïda, el 27 d’abril, pel nou cap dels Mossos, Ferran López, la cap de comunicació dels mossos 

d’esquadra (Patrícia Plaja, premi Blanquerna al Millor Comunicador de l'Any per la seva gestió dels 

atemptats a Barcelona i Cambrils l'agost de 2017). El tuit deia:  

El problema no és el jutge ni el vot particular. Ens equivocarem si ho centrem tot en això. El que falla és 

el poder judicial. Una altra vegada.  

L’explicació ha estat que "Els Mossos estan intentant refer les relaciones amb el poder judicial". 

Des d’IAC-CATAC manifestem el nostre total rebuig a aquesta destitució,  

 

- en primer lloc perquè el que facin els empleats públics a títol personal en exercici dels seus drets 

fonamentals no pot veure’s mai limitat pel fet d’exercir un càrrec públic, encara que aquest càrrec 

sigui de lliure designació. D’igual manera, el fet d’ocupar un càrrec públic no pot veure’s 

compromès per l’exercici lliure dels propis drets fonamentals. 

 

- en segon lloc perquè és un dret, i en segons quins casos un deure, de tot ciutadà,  mostrar el seu 

rebuig no ja a segons quins actes execrables sinó a aquelles actuacions, infames com la present, 

que directa o indirectament els justifiquen, especialment quan les dites actuacions provenen de 

les pròpies institucions de l’Estat que tenen atribuït el deure de sancionar-los 

 

- finalment perquè no és admissible, en un alt càrrec públic (ens referim al cap dels Mossos), la 

manca d’un mínim coratge per evitar una autocensura clarament derivada d’un temor reverencial 

a determinats efectes de l’article 155 de la Constitució. 
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