COL·LEGI D’ADVOCATS I ADVOCADES DE TORTOSA

La Junta Extraordinària de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de
Tortosa, celebrada en 2a convocatòria a les 19:00 hores del dia 4 de
desembre de 2017, convocada amb l’objectiu de debatre sobre els
drets i les llibertats com a ciutadans de Catalunya dels presidents de
l’ANC i Òmnium Cultural, els membres del Govern de la Generalitat i
els membres de Mesa del Parlament arran de les mesures cautelars de
privació de llibertat adoptades per l’Audiència Nacional i pel Tribunal
Suprem, per majoria de vots va subscriure el següent

MANIFEST:

Exercint els nostres deures de vetllar pels drets fonamentals de la
ciutadania, recollits tant als Estatuts del Col·legi d’Advocats i
Advocades de Tortosa (articles 3.1 i 46.4) com al Codi de Deontologia
dels Advocats Europeus (article 1.11), i, per tant, com sigui que com a
advocats i advocades i juristes tenim el compromís amb la llibertat, la
pau i el diàleg, manifestem:
1er.- Declarem que els fets succeïts durant els darrers mesos i en
l’actualitat a Catalunya comporten la vulneració de les llibertats de les
persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals.
2on.- Condemnem les privacions de llibertat acordades, tant del
Vicepresident, del nostre Conseller de Justícia, Carles Mundó, i de la
resta de Consellers i Conselleres del Govern de la Generalitat, així com
també la dels representats de les organitzacions socials, perquè
entenem que són absolutament desproporcionades i demanem, per
tant, la seva immediata posada en llibertat, a hores d’ara, del
Vicepresident, Oriol Junqueras, del Conseller Joaquim Forn, de Jordi
Sánchez i de Jordi Cuixart.
Opinem que no s'han donat els supòsits que la Llei d'Enjudiciament
Criminal i la jurisprudència constitucional exigeixen per al dictat de la
presó provisional.
3er.- Recordem que el dret penal només es pot utilitzar com a ultima
ratio i no serveix com a solució de conflictes de naturalesa política, que
han de tenir la seva resposta en el diàleg polític i no en la justícia.
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4art.- Reclamem que es garanteixi l’exercici del dret de defensa i que
es pugui realitzar d’una manera digna, lliure, independent i no subjecta
a pressions ni limitacions.
5è.- Demanem la fi de la judicialització de la política catalana i
condemnem l’arbitrarietat i l’ús partidista amb que s’estan aplicant les
lleis, tot i pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret
digne ha de garantir.
6è.- Rebutgem l’escalada repressiva dels darrers mesos i en
l’actualitat, així com la manipulació i coacció dels mitjans de
comunicació.
7è.- Demanem a les institucions europees que no continuïn donant
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura, i instem
a la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
8è.- Demanem al Govern espanyol l’aixecament immediat de l’aplicació
de l’article 155 de la CE.
Tortosa, 5 de desembre de 2017.

Sgt.- Xavier Faura Sanmartín
Degà
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