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Davant l’operació policial
que va tenir lloc ahir, la
resposta de diversos sec-
tors de la societat no es va
fer esperar. Associacions
professionals, universi-
tats, entitats del Tercer
Sector i, fins i tot, el Futbol
Club Barcelona i els bisbes
van coincidir a condem-
nar les actuacions que es
duen a terme per impedir
el referèndum de l’1 d’oc-
tubre. Els diferents col·lec-
tius van apel·lar al diàleg
per arribar a una solució
política pactada.

En referència als escor-
colls en edificis públics de
la Generalitat, així com en
empreses i domicilis parti-
culars, el Consell de l’Ad-
vocacia Catalana va de-
nunciar que “vulneren de
manera flagrant la llei
d’enjudiciament criminal
en tot allò relatiu a les con-
dicions en què s’han de fer
els escorcolls”. També es
va pronunciar el Gremi de
la Indústria i la Comunica-
ció Gràfica, en suport a les
impremtes i les empreses
del sector que en els dar-
rers dies han patit escor-
colls, i va defensar que “la
llibertat d’expressió in-
clou la llibertat d’impres-
sió i publicació”. Les em-
preses del sector, segons el
gremi, “són alienes al con-

tingut dels documents que
imprimeixen”. Els col·le-
gis professionals catalans
van assenyalar que la cul-
tura democràtica reclama
“el coneixement i la valida-
ció de la voluntat majorità-
ria del poble”, que s’ex-
pressa “amb el vot secret i
lliure”.

L’Associació Catalana
d’Universitats Públiques
va considerar que Catalu-
nya pateix “episodis coer-
citius” de la llibertat d’ex-
pressió, que és un dels “pi-
lars essencials i irrenun-
ciables de la democràcia”.
En la mateixa línia es va
pronunciar la comunitat
científica catalana en un
manifest al qual s’han ad-
herit 1.800 investigadors.
Els signants van defensar

que la independència de
Catalunya pot ser “una
oportunitat per donar un
impuls al desenvolupa-
ment científic i tecnològic”
al país, motiu pel qual de-
manen a la ciutadania que
“no facin cas a les amena-
ces dels qui tenen com a
únic argument l’ús irracio-
nal de la força”.

De l’àmbit social, la Tau-
la d’Entitats del Tercer
Sector va mostrar el seu
“absolut rebuig” davant les
actuacions que es duen a
terme contra les institu-
cions catalanes perquè
considera que “vulneren
els drets i les llibertats fo-
namentals”. Lafede.cat,
que aplega més d’un cente-
nar d’ONG, va mostrar la
seva preocupació per “l’es-

calada repressiva contra
drets polítics”, alhora que
va definir la resposta del
govern espanyol com una
“regressió democràtica”
que “posa en qüestió la
qualitat del sistema”.

Les entitats cristianes
van considerar que les ac-
tuacions del govern espa-
nyol són contràries a la de-
mocràcia i l’estat de dret.
Els bisbes catalans van de-
manar “seny “ i “fraterni-
tat”, i es van oferir com a
mediadors “en aquest mo-
ment tan delicat de la his-
tòria de Catalunya”.

En l’àmbit esportiu, el
Futbol Club Barcelona va
mostrar el suport als qui
treballen per garantir els
drets de decidir i de la lli-
bertat d’expressió. ■

Rebuig ciutadà i social dels
escorcolls a la Generalitat
a Associacions i entitats de tota mena defensen el referèndum apel·lant a la
llibertat d’expressió a Reclamen diàleg per aconseguir una solució pactada

Judit Larios
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Les frases

Protestes a Sabadell, on ahir es va detenir l’assessor del departament de Governació, Joan Ignasi Sánchez ■ SANDRA PÉREZ

“Els escorcolls als
despatxos d’advocats
violen el dret al secret
professional i a la
protecció de dades”
Consell de l’Advocacia

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“S’està produint una
vulneració dels drets i
de les llibertats
fonamentals”

Taula del Tercer Sector

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“La independència és
una oportunitat per
impulsar el
desenvolupament
científic i tecnològic”
Manifest 1.800 científics

“Reivindiquem el
diàleg com l’única via
possible per a l’entesa
en democràcia”
Universitats públiques

“El FC Barcelona
continuarà fent costat
a la voluntat de la
majoria del poble de
Catalunya”
FC Barcelona

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“La cultura
democràtica reclama
solucions polítiques
als problemes
polítics”
Col·legis professionals
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FUTBOL 

El Girona FC defensa el dret a decidir 
i critica les «mesures repressives» 
■ El Girona FC va emetre ahir un comunicat tot defensant la llibertat
d’expressió i el dret a decidir i rebutjant les «mesures repressives» per
evitar-ho. D’aquesta manera, el club gironí va voler posar-se «al costat
de la voluntat dels ciutadans d’aquest país que han fet evident en nom-
broses ocasions la seva intenció d’expressar la seva llibertat democrà-
tica exercint el dret a decidir». De la mateixa manera, van «condemnar»
qualsevol acció que vulneri aquesta llibertat d’expressió amb mesures
repressives. «La llibertat d’opinió, expressió i vot és el que defineix qual-
sevol marc democràtic, i també el que volem que defineixi al Girona
FC i al nostre país», va indicar el club, que ahir va jugar a Leganés.  
DdG GIRONA

PETICIÓ A LA COMISSIÓ EUROPEA

Front comú de grups nacionalistes i d’esquerres
per denunciar el Govern espanyol a la CE

■ Diputats de diferents grups polítics a l’Eurocambra van presentar
ahir una pregunta parlamentària a la Comissió Europea en la qual van
informar de les detencions i els escorcolls de la Guàrdia Civil en el marc
de l’operació policial contra la celebració de l’-O i demanen a la ins-
titució quines mesures prendrà davant «la deriva autoritària i repres-
siva» del govern de Mariano Rajoy. Així mateix, van preguntar a la Co-
missió si té intenció d’obrir un procediment d’infracció per «incom-
pliment de drets fonamentals de la Unió». Entre els eurodiputats que
signen la carta hi ha Ernest Urtasun (ICV), Jordi Solé i Josep-Maria Te-
rricabras (ERC), Ramon Tremosa (PDeCAT) i Francesc Gambús (In-
dependent).  ACN BRUSSEL·LES

Solé, Terricabras i Tremosa, a Brussel·les. ACN

Els Col·legis professionals
defensen el dret a decidir
■ Els col·legis professionals cata-
lans defensen que els ciutadans
de Catalunya puguin exercir els
seus drets democràtics, entre ells
el de vot i d’expressió, i rebutgen
«la deriva autoritària» de l’Estat. 

Guàrdies Civils demanen que
l’Estat controli els Mossos
■ La Unió d’Oficials de la Guàrdia
Civil ha demanat que la Delegació
del Govern a Catalunya assumeixi
el control dels Mossos d’Esquadra
davant la «passivitat» que, segons
el seu parer, estan exhibint. 

BREUS

s curta i líquida quan
es vol defensar un
manament per terra,
mar i aire. De fa

temps que intentem convertir-
nos en experts de constituciona-
litat espanyola i l’ordre que se’n
desprèn. Descobrim que la justí-
cia disposa de moltes escletxes,
rescloses i forats negres –lletra
petita, gran i fastuosos silencis.
Tornar a entendre què és l’ha-
beas corpus. També veiem com la
vida jurídica, quan parlem de po-
lítica, es fonamenta en un erm
replè de possibilitats.

Durant la crisi econòmica va
sorgir una estirp comunicativa
que desconeixíem, la dels econo-
mistes, des de llavors, s’han con-
vertit en bèsties televisives. Enca-
ra ara, com qualsevol Neymar,
les cadenes se’ls disputen. Ara
n’ha sorgit una altra: la dels cate-
dràtics constitucionalistes. Han
vingut per quedar-se. Això impli-
ca que enfront de cada problema
social sorgeixen nous líders de
comunicació. «Algú en dirà bé,
deia la meva àvia». I pel damunt
de tot: la llei. De sobte i encara
que es veiés a venir, descobrim

que la llei està construïda amb
moltes altres lleis. Sorgeix la su-
bespècie dels politòlegs –no són
metges però xerren com si fossin
tocòlegs d’enquestes. 

En l’època del sàtrapa de
Franco es detenia gent a les ma-
nifestacions i registres i, després,
la feina era per treure’ls de la
presó. Una manera de desfocalit-
zar el problema troncal. Repres-
sió vintage. La  llei no ha d’impli-
car posar la Guàrdia Civil a «los
pies de los caballos». Des de la
dictadura que s’ha intentat nete-
jar la seva imatge de repressors i,
d’un dia per l’altre, l’Estat els
llança al carrer a fer la feina bru-
ta. 

La imatge que preval és senzi-
lla: els Mossos d'Esquadra fan
feina en contra del terrorisme; la
Guàrdia civil reprimeix el poble
català. Més endavant deixaran
anar els gossos. Estem en un re-
lat in crescendo. Confiscar car-
tells i desastres semblants no és
la feina ni de la Guàrdia Civil ni
dels Mossos o de la Policia muni-
cipal. El carrer ocupat per la po-
blació que han de defensar. Para-
doxal. Diuen: «Hem pres deu mi-

lions de paperetes» com si s’ha-
guessin confiscat quilos de droga
o una partida d’armes o de
goma-.  Intervenen les finances
catalanes «preventivament» i
l’autonomia. 

És un delicte flagrant. Els fets
de setembre canviaran una mica
Espanya. La llei. La llei i tot el
que representa, acabarà, potser,
fent caure Mariano Rajoy. La re-
alitat, però, no implica que con-
tingui cap veritat. Els catalans, tot
i els admirables suports d’alguns
bascos –el PNB, poc, ells ja han
cobrat i toquen el txistulari– i al-
guns espanyols assenyats. Costa
xerrar o escriure respecte de res
quan, cada dia o hora, tot canvia.
El que està passant a Catalunya
és extraordinari. 

L'Estat Espanyol ha sorprès,
després d’aplicar la gota freda ha
obert comportes. La Guàrdia Ci-
vil, militars al capdavall, han en-
trat a cases particulars, seus polí-
tiques i, també, en molts organis-
mes de la Generalitat. La tropa
dorm en hotels i creuers, l’impo-
nent Rhapsody, al port. És la llei. 

Fa temps que el govern espan-
yol no governa d’una manera
normal, que un tribunal governa
Catalunya. La llei permet inter-
venir els drets bàsics d’una ma-
nera impune. Qui no hi estigui
d’acord, que recorri. D’aquí a deu
anys, algú en dirà alguna cosa.
Llavors no hi haurà cap polític
espanyol d’ara però el dinosaure
continuarà estant al mateix lloc. 

Valguin aquestes línies per so-
lidaritzar-me amb la meva alcal-
dessa, Marta Madrenas, i amb
tots els representats públics als
quals se’ls vol arruïnar la vida.   

É

LA LLEI

Jordi Arbonès (Nif)
OPINIÓ

AGÈNCIES/DdG MADRID 

■ El fiscal general de l’Estat, José
Manuel Maza, ha ordenat a les fis-
calies provincials de Catalunya in-
vestigar «les campanyes d’odi,
amenaces i coaccions» dirigides a
alcaldes, funcionaris i particulars
contraris a col·laborar amb el refe-
rèndum -O, suspès pel Tribunal
Constitucional. Aquestes amena-
ces, segons la instrucció dirigida a
les Fiscalies, podrien ser constitu-
tives d’un delicte d’odi, ja que pro-
mouen l’hostilitat cap a determi-
nades persones per motius ideolò-
gics o polítics. Arran de la convo-
catòria del referèndum i de la ne-
gativa d’alcaldes i funcionaris a
participar en l’organització van
aparèixer cartells, per exemple a

Lleida, amb la fotografia d’alguns
d’aquests representants públics
per assenyalar-los com a contraris
a la independència de Catalunya.
Alguns d’aquests cartells han estat
elaborats per l’organització Arran.
«Aquestes conductes suposen un
atac contra la convivència pacífica
a Catalunya i una greu pertorbació
dels drets [...] quan llancen un mis-
satge coactiu general dirigit a totes
les autoritats, funcionaris i ciuta-
dans, defensors de l’Estat de dret i
de l’ordenament constitucional»,
assenyala la Fiscalia.

Retirar cartells «intimidatoris»
Per evitar que això succeeixi, Maza
ha demanat als seus fiscals que re-
clamin a les forces i cossos de se-
guretat que retirin aquests cartells
«intimidatoris» i que elaborin els
atestats corresponents identificant
els responsables. Maza també as-
segura que qualsevol conducta de
les autoritats, funcionaris públics
o particulars en connivència amb

l’-O pot ser constitutiu «com a mí-
nim dels delictes de desobedièn-
cia, prevaricació i malversació de
diners públics». Mentrestant, la
Fiscalia de Lleida està investigant
qui està darrere la col·locació de
cartells al juny amb les imatges de
líders polítics contraris a la inde-
pendència com Inés Arrimadas
(Cs), Miquel Iceta (PSC) i Xavier
García Albiol (PP) i en els quals es
podia llegir: «Els que neguen el
dret a l’autodeterminació són ene-
mics del poble». 

La fiscalia investigarà «amenaces 
i coaccions» a alcaldes unionistes
Considera que poden
suposar delictes d’odi i
promure l’hostilitat cap a
persones per motius polítics

Segons l’organisme, 
les amenaces podrien 
ser constitutives d’un
delicte d’odi i ser un
«atac a la convivència»

■ Gerard Piqué va explotar contra
Interconomía per un comentari
inadmissible en un programa pre-
sumptament d’humor en el que
es bromejava i s’animava el líder
nord-coreà Kim Jong-un que dis-
parés un dels seus míssils contra
Barcelona. El central va instar la
Guàrdia Civil a actuar fent refe-
rència als últims dies a Catalunya
per impedir que es dugui a terme
un referèndum independentista
l’ d’octubre: «A aquests no els
aneu a visitar no? @guardiacivil».

ESPORTS

Piqué explota contra
Intereconomía
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13.30 hores

El ministre 
d’Educació, 
Cultura i Esport, 
Iñigo Méndez de 
Vigo, defensa que 
«complir les 
sentències  
del Tribunal 
Constitucional 
també és 
democràcia».

«Obeir 
el TC és 
democràcia»

13.45 hores

Un desconegut 
trenca amb un 
totxo els vidres  
de la seu del PSC 
de Barcelona, al 
carrer de Consell 
de Cent, i agredeix 
al crit de «sociates 
de merda» dos 
treballadors  
del partit.

Agressió a  
la seu del 
PSC de BCN

JOSÉ LUIS ROCA

parla de cop d’Estat, perquè aques-
ta és una pràctica que a Espanya no-
més van fer servir els militars. Però 
Puigdemont s’equivoca més quan 
parla de suspensió de l’autonomia 
per unes accions que –per excessi-
ves que siguin– no suspenen sinó 
que limiten l’autonomia catalana 
i s’escuden en la defensa de l’Estat 
de dret. És clar que el fiscal general 
s’ha excedit a l’inculpar 712 alcal-
des. És clar que tota detenció políti-
ca és condemnable i que el Col·legi 
d’Advocats protesta amb raó. Però 
qui trenca l’ordre constitucional 
sap que juga amb foc.

Massa irresponsabilitat

El problema de Rajoy és que resta-
blir l’Estat de dret pot ser una so-
lució avui i un problema per de-
mà si la ciutadania no ho aprova. 
El que va passar a Barcelona ahir 
és lamentable i no presagia res de 
bo. L’única cosa positiva és que la 

amb bombardejar la Genera-
litat. Després el Govern català  
–el diputat Tarradellas inclòs– 
va ser empresonat al vaixell Uru-
guay i condemnat a anys de pre-
só. Per sort eren altres temps.
 A finals dels 60, en ple fran-
quisme, tots els dirigents clan-
destins d’ERC que vaig conèi-
xer al Club d’Amics de la Unesco  
–des d’Heribert Barrera fins a 
Serra Gasulla i Jaume Casa-
novas, expresident de La Falç– 
sabien que Companys es va equi-
vocar al rebel·lar-se contra el Go-
vern de la República. No sé què 
dirien avui. Però llavors la histò-
ria es va acabar així: el general 
Batet, a qui Companys es va ren-
dir, va ser afusellat per Franco a 
Burgos el 1937; Companys va ser 
detingut a França per la Gestapo 
i afusellat per Franco el 1940, i 
Alejandro Lerroux, el Rajoy de 
llavors, només va poder tornar 
de l’exili argentí el 1947. H

Quan existeixen dues 
legitimitats, venç la 
que té al darrere més 
força legal. O fàctica
 

Generalitat va rectificar en part la 
seva insubmissió i va enviar a Hi-
senda el comunicat setmanal de 
despeses al qual la setmana passa-
da es va negar. ¿Pot ser un primer 
moviment per a una paralització 
de l’escalada que sigui correspost 
per Madrid? ¡Tant de bo! Però hi ha 
hagut massa irresponsabilitat per 
tot arreu.
 El 6 d’octubre de 1934 Llu-
ís Companys va proclamar la Re-
pública catalana i al cap de 12 
hores es va rendir davant el ge-
neral Batet, capità general de 
Catalunya, que el va amenaçar 

RICARD CUGAT

Entitats 
de la societat 
civil condemnen 
la «repressió»

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’advocacia 
catalana censura els 
registres «arbitraris  
i intimidatoris»

U
n gest gens habitual va 
aconseguir ahir la batu-
da policial contra alts càr-
recs de la Generalitat pel 

referèndum unilateral de l’1-O: po-
sar d’acord els sindicats i una gran 
majoria de col·legis professionals i 
col·lectius socials. Una vintena es 
van unir per rebutjar la «deriva au-
toritària i repressiva de l’Estat» i de-
fensar «els drets de vot i expressió» 
dels catalans. Encara que no va fir-
mar aquesta nota, el Consell de l’Ad-
vocacia Catalana va condemnar 
uns registres al seu parer «indiscri-
minats i arbitraris» tant en depen-
dències de la Generalitat com en do-
micilis particulars i despatxos d’ad-
vocats.
 Aquest consell, que agrupa els 
degans dels 14 col·legis d’advocats 
catalans, va sostenir que les entra-
des i registres van vulnerar «de ma-
nera flagrant» la llei d’enjudici-
ament criminal pel que fa al dret 
de defensa, i que l’accés de la Guàr-
dia Civil a despatxos d’advocats vi-
ola el secret professional. Davant 
d’aquests fets, el Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona va oferir assis-
tència als detinguts «a fi de garantir 
la tutela judicial efectiva».
 UGT i CCOO van qualificar de 
«desproporcionades» les actua-
cions contra el referèndum uni-
lateral i van avisar que aquest ca-
mí «porta a l’enfrontament polític 
i social indesitjable». Els sindicats 

es van sumar a les mobilitzacions 
convocades per Òmnium Cultural i 
l’ANC. El Tercer Sector va mostrar el 
seu suport a les institucions catala-
nes davant la «vulneració dels drets 
i de les llibertats fonamentals».
 També el món de la cultura va res-
pondre amb duresa contra l’Estat. 
El Gremi de Llibreters de Catalunya, 
l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana, l’Ateneu Barcelonès, l’As-
sociació d’Actors i Directors Profes-
sionals de Catalunya i l’Orfeó Cata-
là, entre altres entitats, van mani-
festar el seu rebuig a l’acció policial. 
La Conferència Episcopal Tarraco-
nense, que reuneix els bisbes cata-
lans, va demanar «respecte als drets 
i les institucions», i va advocar per la 
«no confrontació». H

El Barça rebutja 
l’operació policial  
i reivindica el  
dret a decidir

33 El FC Barcelona va emetre un 
comunicat a favor de la democrà-
cia i el dret a votar després de les  
detencions d’alts càrrecs de la 
Generalitat i les mobilitzacions 
posteriors al carrer. 

33 «Davant els fet que han tingut 
lloc els últims dies, especialment 
avui, en relació amb la situació 
política que viu Catalunya, el FC 
Barcelona, fidel al seu compro-
mís històric amb la defensa del 
país, de la democràcia, de la lli-
bertat d’expressió i el dret a deci-
dir, condemna qualsevol acció 
que pugui impedir l’exercici ple 
d’aquests drets».
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13.30 horas

El ministro de 
Educación, Cultura 
y Deporte, Iñigo 
Méndez de Vigo, 
defiende que 
«cumplir las 
sentencias del 
Tribunal 
Constitucional 
también es 
democracia».

«Obedecer 
al TC es 
democracia»

13.45 horas

Un desconocido 
rompe con un 
ladrillo los cristales 
de la sede del PSC 
de Barcelona, en la 
calle de Consell de 
Cent, y agrede al 
grito de «sociatas 
de mierda» a dos 
trabajadores del 
partido.

Agresión en 
la sede del 
PSC de BCN

JOSÉ LUIS ROCA

do habla de golpe de Estado, por-
que esa es una práctica que en Es-
paña solo usaron los militares. Pero 
Puigdemont se equivoca más cuan-
do habla de suspensión de la auto-
nomía por unas acciones que –por 
excesivas que sean– no suspenden 
sino que limitan la autonomía cata-
lana y se escudan en la defensa del 
Estado de derecho. Claro que el fis-
cal general se ha excedido al incul-
par a 712 alcaldes. Claro que toda 
detención política es condenable y 
que el Col.legi d’Advocats protesta 
con razón. Pero quien rompe el or-
den constitucional sabe que juega 
con fuego.

Demasiada irresponsabilidad

El problema de Rajoy es que resta-
blecer el Estado de derecho puede 
ser pan para hoy y hambre para ma-
ñana si la ciudadanía no lo aprue-
ba. Lo sucedido en Barcelona ayer es 
lamentable y no presagia nada bue-

tat. Luego el Gobierno catalán 
–el diputado Tarradellas inclui-
do– fue encarcelado en el bar-
co Uruguay y condenado a años 
de prisión. Por suerte eran otros 
tiempos.
 A finales de los 60, en pleno 
franquismo, todos los dirigentes 
clandestinos de ERC que conocí 
en el Club de Amigos de la Unes-
co –desde Heribert Barrera a Se-
rra Gasulla y Jaume Casanovas, 
expresidente de La Falç– sabían 
que Companys se equivocó al re-
belarse contra el Gobierno de la 
República. No sé qué dirían hoy. 
Pero entonces la historia acabó 
así: el general Batet, al que Com-
panys se rindió, fue fusilado por 
Franco en Burgos en 1937; Com-
panys fue detenido en Francia 
por la Gestapo y fusilado por 
Franco en 1940; y Alejandro Le-
rroux, el Rajoy de entonces, solo 
pudo regresar del exilio argenti-
no en 1947.  H

Cuando existen 
dos legitimidades, 
vence la que tiene 
detrás más fuerza 
legal. O fáctica  

no. Lo único positivo es que la Gene-
ralitat rectificó en parte su insumi-
sión y envió a Hacienda el parte se-
manal de gastos al que la semana 
pasada se negó. ¿Puede ser un pri-
mer movimiento para una parali-
zación de la escalada que sea corres-
pondido por Madrid? ¡Ojalá! Pero 
ha habido demasiada irresponsabi-
lidad por todas partes.
 El 6 de octubre de 1934 Lluís 
Companys proclamó la República 
catalana y al cabo de 12 horas se rin-
dió ante el general Batet, capitán 
general de Catalunya, que le ame-
nazó con bombardear la Generali-

RICARD CUGAT

Entidades 
de la sociedad 
civil condenan 
la «represión»

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La abogacía 
catalana censura los 
registros «arbitrarios 
e intimidatorios»

U
n gesto nada habitual con-
siguió ayer la redada poli-
cial contra altos cargos de 
la Generalitat por el refe-

réndum unilateral del 1-O: poner de 
acuerdo a los sindicatos y una gran 
mayoría de colegios profesionales y 
colectivos sociales. Una veintena de 
ellos se unieron para rechazar la «de-
riva autoritaria y represiva del Esta-
do» y defender «los derechos de voto 
y expresión» de los catalanes. Aun-
que no firmó esta nota, el  Consell de 
l’Advocacia Catalana condenó unos 
registros a su juicio «indiscrimina-
dos y arbitrarios» tanto en depen-
dencias de la Generalitat como en 
domicilios particulares y despachos 
de abogados.
 Este consejo, que agrupa a los de-
canos de los 14 colegios de abogados 
catalanes, sostuvo que las entradas y 
registros vulneraron «de manera fla-
grante» la ley de enjuiciamiento cri-
minal en lo que respecta al derecho 
de defensa, y que el acceso de la Guar-
dia Civil a despachos de abogados 
viola el secreto profesional. Ante es-
tos hechos, el Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona ofreció asistencia a los 
detenidos «a fin de garantizar la tu-
tela judicial efectiva».
 UGT y CCOO tildaron de «despro-
porcionadas» las actuaciones contra 
el referéndum unilateral y avisaron 
de que este camino «lleva al enfren-
tamiento político y social indesea-
ble». Los sindicatos se sumaron a las 

movilizaciones convocadas por Òm-
nium Cultural y la ANC. El Tercer 
Sector mostró su apoyo a las institu-
ciones catalanas frente a la «vulnera-
ción de los derechos y de las liberta-
des fundamentales».
 También el mundo de la cultura 
respondió con dureza contra el Es-
tado. El Gremi de Llibreters de Cata-
lunya, la Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana, el Ateneu Barce-
lonès, la Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya y el 
Orfeó Català, entre otras entidades, 
manifestaron su rechazo a la acción 
policial. La Conferència Episcopal 
Tarraconense, que reúne a los obis-
pos catalanes, pidió «respeto a los 
derechos y las instituciones», y abo-
gó por la «no confrontación». H

El Barça rechaza la 
operación policial 
y revindica el 
derecho a decidir

33 El FC Barcelona emitió un co-
municado en favor de la demo-
cracia y el derecho a votar  tras  las  
detenciones de altos cargos de la 
Generalitat y las movilizaciones 
posteriores en la calle. 

33 «Ante los hecho acaecidos en 
los últimos días, especialmente 
hoy, en relación a la situación po-
lítica que vive Catalunya el FC 
Barcelona, fiel a su compromiso 
histórico con la defensa del país, 
de la democracia, de la libertad de 
expresión y el derecho a decidir, 
condena cualquier acción que 
pueda impedir el ejercicio pleno 
de estos derechos», dice la nota.

mavellaneda
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Les corporacions demanen respecte pels drets i llibertats dels catalans "sense amenaces"

Una vintena de col·legis professionals han reclamat aquest dimecres un referèndum
d'autodeterminació per conèixer la voluntat dels catalans. Les corporacions demanen respecte
pels drets i llibertats dels catalans "sense amenaces"

En el comunicat lamenten que el referèndum no s' hagi pogut convocar de manera acordada,
reiteren el suport al dret a decidir dels catalans i reconeixen el Parlament com "la institució
democràtica on es manifesta la voluntat popular del país".

Per això, reafirmen que el referèndum és una eina "inclusiva" que permet la lliure expressió dels
diversos posicionament sobre la relació política entre Catalunya i l'estat espanyol. També recorden
que la cultura democràtica reclama solucions polítiques a problemes polítics i que la llei "ha de
respondre sempre a la voluntat democràtica adientment expressada". Així, el mecanisme
"fonamental" que tenen les societats modernes per expressar la seva voluntat democràtica és el
"vot secret i lliure".

Finalment, tenint en compte que Catalunya és "una societat lliure, pacífica i oberta", demanen que
es faciliti i promogui un debat democràtic plural, en igualtat de condicions i "sense amenaces"
entre les opcions del 'sí', el 'no', el vot en blanc o l'abstenció. Per últim, reclamen que els catalans
puguin exercir "tots els seus drets democràtics, entre ells el de vot i d'expressió, sense limitació i
en llibertat".

El comunicat està signat pels col·legis de metges, arquitectes, enginyers industrials, odontòlegs,
infermeria, fisioteràpia, psicologia, treball social, òptics, dissenyadors, pedagogs i enginyers
agrícoles.
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Reaccions del FC Barcelona, el Primavera Sound, col·legis professionals i entitats del tercer
sectorEntitats cíviques, culturals i esportives barcelonines, entre les quals hi ha una vintena de
col·legis professionals, han denunciat la macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum,
que consideren una vulneració de les llibertats, i han reclamat respecte per les institucions
catalanes.

Una vintena de col·legis professionals han signat aquest manifest, en què han demanat respecte
pels drets i llibertats dels catalans, de manera que puguin exercir tots els seus drets democràtics,
entre els quals els de vot i d'expressió, sense limitació i en llibertat. Les institucions signants
reconeixen "el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país" i demanen que es "promogui un debat democràtic plural, en igualtat de
condicions i sense amenaces".

La Confederació i la Taula del Tercer Sector Social també s'ha posicionat. En aquest comunicat ha
mostrat el seu rebuig "absolut" a les actuacions de la Guàrdia Civil "contra les institucions
catalanes", que, considera, són una "vulneració dels drets i les llibertats fonamentals".

També ha denunciat l'acció el Primavera Sound, que ha mostrat el suport a "totes les institucions,
entitats i persones que en les darreres hores estan patint aquesta agressió als seus drets civils
més fonamentals".

La FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) ha criticat en un
comunicat la utilització partidista de les lleis i qualsevol acció contrària a la democràcia, drets i
llibertats fonamentals, i ha fet una crida a les més de 2.200 AMPA federades a participar en les
concentracions en defensa de la democràcia.

Pel que fa a entitats esportives, el Barça ha condemnat "qualsevol acció" contra la llibertat
d'expressió, ha donat suport a les persones, entitats i institucions "que treballen per garantir
aquests drets" i ha remarcat el seu "compromís històric amb la defensa del país, de la democràcia,
de la llibertat d'expressió i del dret a decidir". En la mateixa línia han reaccionat el Club Natació
Poblenou, el Club Esportiu Júpiter o la Unió Esportiva Sant Andreu.
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BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Una vintena de col·legis i associacions professionals de Catalunya han demanat que els ciutadans
catalans puguin exercir tots els drets democràtics, en concret el de vot i el d'expressió "sense
limitacions i en llibertat", en un manifest, ha explicat el Col·legi de Metges de Barcelona en un
comunicat aquest dimecres.

Davant el referèndum de l'1 d'octubre, els col·legis signataris han reconegut al Parlament com "la
institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país", en un document que està
obert a noves adhesions.

En el manifest han lamentat que el referèndum no s'hagi pogut convocar "de forma acordada", ja
que és l'eina inclusiva que ha de permetre la lliure expressió dels diversos posicionaments
ciutadans sobre la relació política de Catalunya amb la resta de l'Estat.

"Recordem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics", han
mantingut, i han demanat que es faciliti i promogui un debat democràtic plural, en igualtat de
condicions i sense amenaces, entre les legítimes opcions -'Sí', 'No', 'Blanc' i 'Abstenció', han
afegit-.

Entre els signants figuren els col·legis catalans d'Arquitectes, Enginyers Industrials, Odontòlegs i
Estomatólogos, Fisioterapeutes, Pedagogs, Dissenyadors d'Interiors i Decoradors, Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals i el d'Òptics Optometristes, així com els col·legis de Catalunya de
Disseny Gràfic, Psicologia i de Treball Social.

També ha mostrat el seu suport l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, el Col·legi
de Metges de Girona, els d'Infermeres de Barcelona i Girona, el d'Enginyers Graduats i Tècnics
Industrials de Girona, el d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
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ACN Barcelona.-Una vintena de col·legis professionals han reclamat aquest dimecres un
referèndum d'autodeterminació per conèixer la voluntat dels catalans. Les corporacions demanen
respecte pels drets i llibertats dels catalans "sense amenaces"

En el comunicat lamenten que el referèndum no s' hagi pogut convocar de manera acordada,
reiteren el suport al dret a decidir dels catalans i reconeixen el Parlament com "la institució
democràtica on es manifesta la voluntat popular del país".Per això, reafirmen que el referèndum és
una eina "inclusiva" que permet la lliure expressió dels diversos posicionament sobre la relació
política entre Catalunya i l'estat espanyol. També recorden que la cultura democràtica reclama
solucions polítiques a problemes polítics i que la llei "ha de respondre sempre a la voluntat
democràtica adientment expressada". Així, el mecanisme "fonamental" que tenen les societats
modernes per expressar la seva voluntat democràtica és el "vot secret i lliure".Finalment, tenint en
compte que Catalunya és "una societat lliure, pacífica i oberta", demanen que es faciliti i promogui
un debat democràtic plural, en igualtat de condicions i "sense amenaces" entre les opcions del 'sí',
el 'no', el vot en blanc o l'abstenció. Per últim, reclamen que els catalans puguin exercir "tots els
seus drets democràtics, entre ells el de vot i d'expressió, sense limitació i en llibertat". El comunicat
està signat pels col·legis de metges, arquitectes, enginyers industrials, odontòlegs, infermeria,
fisioteràpia, psicologia, treball social, òptics, dissenyadors, pedagogs i enginyers agrícoles.



Edición: Digital - Sección: Política 20-09-2017

Una vintena de col·legis professionals defensen
l'1-0 i condemnen la repressió

URL:
http://www.ccma.cat/324/una-vintena-de-collegis-professionals-defensen-l1-0-i-condemnen-la-repressio/noticia/2809939/
Pie de Foto: Europa Espanya Català

Els Col·legis i Associacions Professionals de Catalunya reiteren en un comunicat el seu suport al
dret a decidir dels ciutadans de Catalunya i el seu reconeixement al Parlament com la institució
democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Al mateix temps rebutgen "la deriva
autoritària i repressiva de l'Estat".

L'escrit el firmen una vintena de col·legis , que lamenten que el referèndum de l'1 d'octubre no
s'hagi pogut convocar de manera acordada i demanen que es faciliti un debat democràtic sense
amenaces entre totes les opcions legítimes.

Acaben l'escrit reclamant que els ciutadans de Catalunya puguin exercir el seu dret de vot i
d'expressió, sense limitació i en llibertat.

Firmen el comunicat els col·legis de metges, arquitectes, enginyers industrials, odontòlegs,
infermeria, fisioteràpia, psicologia, treball social, òptics, dissenyadors d'interiors, dissenyadors
gràfics, pedagogs, enginyers agrícoles, aparelladors i enginyers de telecomunicació.

Pas endavant dels rectors de les universitats públiques

Els rectors de les universitats públiques catalanes s'han manifestat en una línia semblant. En una
declaració conjunta , han condemnat "els episodis coercitius de la llibertat d'expressió que s'estan
vivint a Catalunya aquests últims dies".

La declaració assenyala: "Reivindiquem el diàleg com l'única via possible per l'entesa en
democràcia des del convenciment que la llibertat d'expressió i el respecte a l'altre i a les lleis són
pilars essencials i irrenunciables de la democràcia".

Els signants són els rectors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix; de
la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet; de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume
Casals; de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias; de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto
Fernández; de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Anton Ferré; de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), Enric Fossas, i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Joan Anton
Planell.

Mentrestant, tant el comitè d'empresa de TV3 com de Catalunya Ràdio han condemnat la
intervenció policial. Rebutgen "les accions policials i judicials promogudes pel govern espanyol
contra les institucions catalanes incloent alcaldes i alts càrrecs del Govern, contra empreses i
treballadors de diversos sectors, així com les ingerències en mitjans de comunicació, en relació
amb preparatius del referèndum de l'1 d'Octubre". I afegeixen que, "des de la diversitat i pluralitat
d'opinions", volen "deixar clara la convicció que la solució al conflicte polític entre Catalunya i
l'Estat espanyol no és l'ús de la força i de la repressió ". I conclouen que "defensar poder votar no
pot ser motiu d'actuacions policials com les d'aquests dies"
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Les corporacions demanen respecte pels drets i llibertats dels catalans "sense amenaces"

ACN Barcelona.-Una vintena de col·legis professionals han reclamat aquest dimecres un
referèndum d'autodeterminació per conèixer la voluntat dels catalans. Les corporacions demanen
respecte pels drets i llibertats dels catalans "sense amenaces"

En el comunicat lamenten que el referèndum no s' hagi pogut convocar de manera acordada,
reiteren el suport al dret a decidir dels catalans i reconeixen el Parlament com "la institució
democràtica on es manifesta la voluntat popular del país".Per això, reafirmen que el referèndum és
una eina "inclusiva" que permet la lliure expressió dels diversos posicionament sobre la relació
política entre Catalunya i l'estat espanyol. També recorden que la cultura democràtica reclama
solucions polítiques a problemes polítics i que la llei "ha de respondre sempre a la voluntat
democràtica adientment expressada". Així, el mecanisme "fonamental" que tenen les societats
modernes per expressar la seva voluntat democràtica és el "vot secret i lliure".Finalment, tenint en
compte que Catalunya és "una societat lliure, pacífica i oberta", demanen que es faciliti i promogui
un debat democràtic plural, en igualtat de condicions i "sense amenaces" entre les opcions del 'sí',
el 'no', el vot en blanc o l'abstenció. Per últim, reclamen que els catalans puguin exercir "tots els
seus drets democràtics, entre ells el de vot i d'expressió, sense limitació i en llibertat". El comunicat
està signat pels col·legis de metges, arquitectes, enginyers industrials, odontòlegs, infermeria,
fisioteràpia, psicologia, treball social, òptics, dissenyadors, pedagogs i enginyers agrícoles.
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Davant la convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'octubre per part del Govern de
la Generalitat, d'acord amb la Llei aprovada del Parlament de Catalunya, i de la suspensió
posterior promoguda pel Govern espanyol pel seu recurs davant del Tribunal Constitucional, una
trentena de Col·legis i Associacions professionals catalans han reiterat el suport al referèndum.

"Ens refermem en la convicció que un Referèndum és una eina inclusiva, que ha de permetre la
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans de Catalunya tinguin respecte a la
relació política de Catalunya amb l'Estat espanyol", asseguren els col·legis, a més de "lamentar
que aquest Referèndum no s'hagi pogut convocar de manera acordada".

Signen el comunitat els següents col·legis i associacions professionals:

Col·legi de Metges de Barcelona

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Col·legi de Metges de Girona

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Col·legi d'Economistes de Catalunya

Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya

Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona

Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya

Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya



Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Societat Catalana de Gestió Sanitaria

Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya

REFERÈNDUM

Eurodiputats i polítics d'arreu condemnen l'actuació del govern espanyol

Carlota Camps

Repressió policial

Oficials de la Guàrdia Civil demanen a Rajoy agafar el comandament dels Mossos

El Nacional
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Diversos col·lectius de professionals han redactat missatges en suport al Govern, condemnat els
escorcolls i les detencions indiscriminades que s'estan realitzant des de fa dies a Catalunya.

Manifest d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Davant d'aquests fets, l'Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya vol mostrar tot
el nostre suport als mitjans de comunicació i entitats privades que han patit aquestes situacions
més pròpies d'un estat d'excepció que no pas d'una democràcia consolidada. Així mateix,
pronunciar la nostra més absoluta condemna davant de les nombroses actuacions de registre i
decomís policials dutes a terme sense respectar els mínims drets fonamentals (llegir comunicat
sencer).

Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) condemna les entrades i escorcolls
indiscriminats i aleatoris que s'estan produint a la ciutat de Barcelona en diferents despatxos
d'advocats i domicilis particulars. Aquests escorcolls se sumen als que s'estan duent a terme en
edificis públics de la Generalitat de Catalunya.

Unió de Col·legis Professionals davant del referèndum

"Una vintena de col·legis i associacions professionals hem signat i fet públic el document:
"Col·legis i Associacions Professionals de Catalunya davant del referèndum de l'1 d'octubre", a
través del qual demanem que els ciutadans de Catalunya puguin exercir tots els seus drets
democràtics, entre ells els de vot i d'expressió, sense limitació i en llibertat. Els col·legis signants
reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país i reiterem el nostre suport al Dret a Decidir dels ciutadans de Catalunya".

Universitats públiques catalanes

"Els sota-signants, rectors i rectora d'universitats públiques catalanes (UAB, UdG, UPF, UB, UdL,
URV, UPC i UOC), davant de la situació que viu Catalunya, condemnen els episodis coercitius de
la llibertat d'expressió que s'estan produint en els darrers dies. Reivindiquem el diàleg com l'única
via possible per l'enteniment en democràcia des del convenciment que la llibertat d'expressió i el
respecte a l'altre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia. La visió
universal que és pròpia de la universitat obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan
a la base de la convivència i els drets de les persones. Totes les autoritats i institucions han
d'actuar amb un respecte escrupolós a aquests valors originals de la democràcia i de la llibertat".

Metges de Catalunya, amb les institucions catalanes

"Davant dels fets que s'estan produint aquest dimecres a Barcelona i a altres ciutats del país,
Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari a la sanitat catalana, manifesta la seva defensa
inequívoca de les institucions catalanes. L'organització mèdica censura les actuacions de les
forces de seguretat de l'Estat contra el Govern de la Generalitat, les institucions públiques i els
seus alts càrrecs. "La situació traspassa la qüestió estrictament política i cal defensar la
democràcia, els drets i les llibertats fonamentals del poble català". Per aquest motiu, MC
s'adhereix a les diferents mobilitzacions convocades per les organitzacions de la societat civil".

Científics per la independència



"La comunitat universitària i de recerca de Catalunya manifesta el suport al referèndum

d'autodeterminació de l'1 d'octubre i la voluntat de votar SÍ. La possibilitat de participar en la
construcció d'un nou estat, l'estructura del qual ens permeti desenvolupar més satisfactòriament
les nostres potencialitats individuals i col·lectives, ens il·lusiona. L'alternativa, si hi renunciem, és
continuar subordinant les nostres vides a l'arbitrarietat d'un estat que ens és majoritàriament hostil.
(Llegir comunicat sencer)
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Redacció

Fins a 19 col·legis professionals han signat aquest dimecres un manifest conjunt en suport del dret
a decidir de la ciutadania. En el comunicat, lamenten que el Referèndum no es pugui "convocar de
manera acordada", on reconeixen el Parlament com a institució democràtica que expressa la
voluntat del país i on reiteren el seu suport al dret a decidir de la ciutadania.

Per tot plegat, asseguren que es refermen en "la convicció que un referèndum és una eina
inclusiva, que ha de permetre la lliure expressió dels ciutadans de Catalunya". A més, recorden
que la cultura democràtica "reclama" solucions polítiques als problemes polítics. "El mecanisme
fonamental de què disposen les societats modernes és el coneixement i la validació de la voluntat
majoritària del poble que s'expressa amb el vot secret i lliure", asseguren.

Tenint en compte això, reclamen que es faciliti i promogui "un debat democràtic plural, en igualtat
de condicions i sense amenaces, entre les diferents opcions legítimes -Sí, No, Blanc o Abstenció".
A més, exigeixen que els ciutadans puguin exercir els seus drets democràtics i d'expressió, sense
limitació i en llibertat.

El manifest el signen el Col·legi de Metges de Barcelona, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya,
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, Associació d'Enginyers Industrials de
Catalunya, Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Col·legi de Metges de
Girona, Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, Col·legi de Dissenyadors
d'Interiors i Decoradors de Catalunya, Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona, Col·legi
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, Col·legi Oficial de Disseny Gràfic
de Catalunya, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i
Forestals de Catalunya, Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de
Barcelona i Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació.

El Consell de l'Advocacia catalana també condemna els escorcollsTambé el Consell de
l'Advocacia catalana condemna fermament "les entrades i escorcolls indiscriminats i arbitraris que
s'estan produint en diferents indrets de Catalunya en edificis públics de la Generalitat, en entitats
privades, en domicilis particulars i en despatxos d'advocats". Consideren, a més, que "es vulneren
de manera flagrant la Llei d'enjudiciament criminal en tot allò relatiu a les condicions en què s'han
de fer les entrades i registres".

De fet, poques hores abans, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona també havia
condemnat, en un comunicat, la vulneració del Dret de Defensa i denunciava "entrades i escorcolls
indiscriminats en despatxos d'advocats". També s'ofereia una vegada més "a facilitar el diàleg
entre els diferents agents polítics per mediar i trobar una solució al conflicte polític actualment
existent que ha de venir a través d'un diàleg pacífic i integrador de totes les opinions".

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.
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BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de colegios y asociaciones profesionales de Catalunya han pedido que los
ciudadanos catalanes puedan ejercer todos los derechos democráticos, en concreto el de voto y el
de expresión "sin limitaciones y en libertad", en un manifiesto, ha explicado el Colegio de Médicos
de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Ante el referéndum del 1 de octubre, los colegios firmantes han reconocido al Parlament como "la
institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país", en un documento que
está abierto a nuevas adhesiones.

En el manifiesto han lamentado que el referéndum no se haya podido convocar "de forma
acordada", ya que es la herramienta inclusiva que tiene que permitir la libre expresión de los
diversos posicionamientos ciudadanos sobre la relación política de Catalunya con el resto del
Estado.

"Recordamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos",
han mantenido, y han pedido que se facilite y promueva un debate democrático plural, en igualdad
de condiciones y sin amenazas, entre las legítimas opciones --'Sí', 'No', 'Blanco' y 'Abstención',
han añadido--.

Entre los firmantes figuran los colegios catalanes de Arquitectos, Ingenieros Industriales,
Odontólogos y Estomatólogos, Fisioterapeutas, Pedagogos, Diseñadores de Interiores y
Decoradores, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y el de Ópticos Optometristas, así como
los colegios de Catalunya de Diseño Gráfico, Psicología y de Trabajo Social.

También ha mostrado su apoyo la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el
Colegio de Médicos de Girona, los de Enfermeras de Barcelona y Girona, el de Ingenieros
Graduados y Técnicos Industriales de Girona, el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Barcelona.
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, weight=medium) -->Una veintena de colegios y asociaciones profesionales de Catalunya han
pedido que los ciudadanos catalanes puedan ejercer todos los derechos democráticos, en
concreto el de voto y el de expresión "sin limitaciones y en libertad", en un manifiesto, ha explicado
el Colegio de Médicos de Barcelona en un comunicado este miércoles.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Ante el referéndum del 1 de octubre, los colegios firmantes han reconocido al Parlament como "la
institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país", en un documento que
está abierto a nuevas adhesiones.

En el manifiesto han lamentado que el referéndum no se haya podido convocar "de forma
acordada", ya que es la herramienta inclusiva que tiene que permitir la libre expresión de los
diversos posicionamientos ciudadanos sobre la relación política de Catalunya con el resto del
Estado.

"Recordamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos",
han mantenido, y han pedido que se facilite y promueva un debate democrático plural, en igualdad
de condiciones y sin amenazas, entre las legítimas opciones --'Sí', 'No', 'Blanco' y 'Abstención',
han añadido--.

Entre los firmantes figuran los colegios catalanes de Arquitectos, Ingenieros Industriales,
Odontólogos y Estomatólogos, Fisioterapeutas, Pedagogos, Diseñadores de Interiores y
Decoradores, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y el de Ópticos Optometristas, así como
los colegios de Catalunya de Diseño Gráfico, Psicología y de Trabajo Social.

También ha mostrado su apoyo la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el
Colegio de Médicos de Girona, los de Enfermeras de Barcelona y Girona, el de Ingenieros
Graduados y Técnicos Industriales de Girona, el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Barcelona.
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BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de colegios y asociaciones profesionales de Catalunya han pedido que los
ciudadanos catalanes puedan ejercer todos los derechos democráticos, en concreto el de voto y el
de expresión "sin limitaciones y en libertad", en un manifiesto, ha explicado el Colegio de Médicos
de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Ante el referéndum del 1 de octubre, los colegios firmantes han reconocido al Parlament como "la
institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país", en un documento que
está abierto a nuevas adhesiones.

En el manifiesto han lamentado que el referéndum no se haya podido convocar "de forma
acordada", ya que es la herramienta inclusiva que tiene que permitir la libre expresión de los
diversos posicionamientos ciudadanos sobre la relación política de Catalunya con el resto del
Estado.

"Recordamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos",
han mantenido, y han pedido que se facilite y promueva un debate democrático plural, en igualdad
de condiciones y sin amenazas, entre las legítimas opciones --'Sí', 'No', 'Blanco' y 'Abstención',
han añadido--.

Entre los firmantes figuran los colegios catalanes de Arquitectos, Ingenieros Industriales,
Odontólogos y Estomatólogos, Fisioterapeutas, Pedagogos, Diseñadores de Interiores y
Decoradores, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y el de Ópticos Optometristas, así como
los colegios de Catalunya de Diseño Gráfico, Psicología y de Trabajo Social.

También ha mostrado su apoyo la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el
Colegio de Médicos de Girona, los de Enfermeras de Barcelona y Girona, el de Ingenieros
Graduados y Técnicos Industriales de Girona, el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Barcelona.
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Una veintena de colegios y asociaciones profesionales de Catalunya han pedido que los
ciudadanos catalanes puedan ejercer todos los derechos democráticos, en concreto el de voto y el
de expresión "sin limitaciones y en libertad", en un manifiesto, ha explicado el Colegio de Médicos
de Barcelona en un comunicado este miércoles.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Ante el referéndum del 1 de octubre, los colegios firmantes han reconocido al Parlament como "la
institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país", en un documento que
está abierto a nuevas adhesiones.

En el manifiesto han lamentado que el referéndum no se haya podido convocar "de forma
acordada", ya que es la herramienta inclusiva que tiene que permitir la libre expresión de los
diversos posicionamientos ciudadanos sobre la relación política de Catalunya con el resto del
Estado.

"Recordamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos",
han mantenido, y han pedido que se facilite y promueva un debate democrático plural, en igualdad
de condiciones y sin amenazas, entre las legítimas opciones --'Sí', 'No', 'Blanco' y 'Abstención',
han añadido--.

Entre los firmantes figuran los colegios catalanes de Arquitectos, Ingenieros Industriales,
Odontólogos y Estomatólogos, Fisioterapeutas, Pedagogos, Diseñadores de Interiores y
Decoradores, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y el de Ópticos Optometristas, así como
los colegios de Catalunya de Diseño Gráfico, Psicología y de Trabajo Social.

También ha mostrado su apoyo la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el
Colegio de Médicos de Girona, los de Enfermeras de Barcelona y Girona, el de Ingenieros
Graduados y Técnicos Industriales de Girona, el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Barcelona.
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Una veintena de colegios y asociaciones profesionales de Catalunya han pedido que los
ciudadanos catalanes puedan ejercer todos los derechos democráticos, en concreto el de voto y el
de expresión "sin limitaciones y en libertad", en un manifiesto, ha explicado el Colegio de Médicos
de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Ante el referéndum del 1 de octubre, los colegios firmantes han reconocido al Parlament como "la
institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país", en un documento que
está abierto a nuevas adhesiones.

En el manifiesto han lamentado que el referéndum no se haya podido convocar "de forma
acordada", ya que es la herramienta inclusiva que tiene que permitir la libre expresión de los
diversos posicionamientos ciudadanos sobre la relación política de Catalunya con el resto del
Estado.

"Recordamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos",
han mantenido, y han pedido que se facilite y promueva un debate democrático plural, en igualdad
de condiciones y sin amenazas, entre las legítimas opciones --'Sí', 'No', 'Blanco' y 'Abstención',
han añadido--.

Entre los firmantes figuran los colegios catalanes de Arquitectos, Ingenieros Industriales,
Odontólogos y Estomatólogos, Fisioterapeutas, Pedagogos, Diseñadores de Interiores y
Decoradores, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y el de Ópticos Optometristas, así como
los colegios de Catalunya de Diseño Gráfico, Psicología y de Trabajo Social.

También ha mostrado su apoyo la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el
Colegio de Médicos de Girona, los de Enfermeras de Barcelona y Girona, el de Ingenieros
Graduados y Técnicos Industriales de Girona, el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Barcelona.
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BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Una veintena de colegios y asociaciones profesionales de Catalunya han pedido que los
ciudadanos catalanes puedan ejercer todos los derechos democráticos, en concreto el de voto y el
de expresión "sin limitaciones y en libertad", en un manifiesto, ha explicado el Colegio de Médicos
de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Ante el referéndum del 1 de octubre, los colegios firmantes han reconocido al Parlament como "la
institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país", en un documento que
está abierto a nuevas adhesiones.

En el manifiesto han lamentado que el referéndum no se haya podido convocar "de forma
acordada", ya que es la herramienta inclusiva que tiene que permitir la libre expresión de los
diversos posicionamientos ciudadanos sobre la relación política de Catalunya con el resto del
Estado.

"Recordamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos",
han mantenido, y han pedido que se facilite y promueva un debate democrático plural, en igualdad
de condiciones y sin amenazas, entre las legítimas opciones --'Sí', 'No', 'Blanco' y 'Abstención',
han añadido--.

Entre los firmantes figuran los colegios catalanes de Arquitectos, Ingenieros Industriales,
Odontólogos y Estomatólogos, Fisioterapeutas, Pedagogos, Diseñadores de Interiores y
Decoradores, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales y el de Ópticos Optometristas, así como
los colegios de Catalunya de Diseño Gráfico, Psicología y de Trabajo Social.

También ha mostrado su apoyo la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación, el
Colegio de Médicos de Girona, los de Enfermeras de Barcelona y Girona, el de Ingenieros
Graduados y Técnicos Industriales de Girona, el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Barcelona.


