Les opinions expressades en aquest comunicat pertanyen exclusivament a
aquesta Comissió. L’opinió oficial del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
l’expressa la Junta de Govern de l’ICAB d’aquesta corporació a través dels
comunicats signats pel Departament de Comunicació.

Pronunciament de la Comissió de Defensa sobre els fets del dia 23
de febrer de 2018 al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
La Comissió de Defensa dels Drets de les Persones i del Lliure Exercici de
l’Advocacia de l’ICAB, a la vista dels fets que varen succeir a l’acte
institucional del dia 23 de febrer, vol manifestar el següent:
Estem vivint una anormalitat democràtica i jurídica en la qual es mantenen
mesures de presó provisional per la perillositat de la ideologia dels
investigats, on els òrgans judicials condicionen les funcions pròpies dels
parlamentaris i del propi Parlament, i en què el Govern de Catalunya ha
estat cessat i intervingut per l’aplicació de mesures adoptades sota l’empara
d’una arbitrària interpretació de l’article 155 de la constitució espanyola. Tot
això en un context en què els drets, les garanties i les llibertats ja estaven
patint fortes restriccions.
Els principis bàsics de l'advocacia de les Nacions Unides del 1990
contemplen en el seu apartat 23 el dret dels advocats i les advocades a
participar en el debat públic en els assumptes relatius a la legislació,
l'administració de justícia, i la promoció i protecció dels Drets Humans,
funció social que els és inherent. El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
havia acomplit aquesta funció històricament, fins i tot en d'altres contextos
excepcionals, amb ple reconeixement social. L’esmentada funció està
expressament contemplada com una obligació estatutària de l’ICAB, a
l'article 9.a dels seus Estatuts*.
Per més que la situació d’excepcionalitat pugui provenir d’un conflicte polític
que pot ser entès des de molts punts de vista, i per més que hi hagi
diverses sensibilitats entre els seus membres, el Col·legi no pot, com ha
estat fent en els darrers temps i sota el pretext d’intentar mostrar-se
neutral, defugir la seva funció social.
En aquest context, el passat dia 23 de febrer del 2018 al Saló d’Actes de
l'ICAB, en ocasió d’un acte institucional en el qual havia estat convidat el
MH President del Parlament -en absència de legítim Conseller de Justíciaquan aquest estava fent ús de la paraula, la Degana va intentar limitar el
seu dret a la llibertat d'expressió incidint en el contingut del seu parlament.
Amb això mirava d'apaivagar la conducta intolerant de convidats com el
President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els representants
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del Ministeri Fiscal a Catalunya que, de la mateixa manera que un ex-degà i
dos membres de la Junta de Govern de l'ICAB, van prioritzar fer ostensible
la seva postura en el conflicte per damunt del respecte institucional que els
pertoca.
La Comissió de Defensa vol expressar la seva reprovació envers aquests
fets i reclama que la Junta de Govern assumeixi la funció que li correspon
per exigència estatutària i es posicioni de manera inequívoca i proactiva al
costat dels valors democràtics, de la defensa dels drets i les llibertats i del
respecte a les garanties processals, sigui quina sigui la persona que en
pateixi la vulneració.
*
l’article 9.a dels Estatuts d l’ICAB estableixen que és funció el
Col·legi: Defensar l'Estat social i democràtic de dret proclamat en la
Constitució i en l'Estatut d'autonomia, i treballar per a la promoció i la
defensa dels drets humans i de les llibertats públiques.
Barcelona 26 de febrer de 2018
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