Les opinions expressades en aquest comunicat de premsa 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.

COMUNICAT DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA
El 26 de setembre d'enguany, la Comissió de Defensa va activar el Servei Permanent
d'Atenció a les Vulneracions de Drets Fonamentals, i d'ençà, ha anat rebent
informacions sobre diverses vulneracions de Drets. Els fets d'ahir, exigeixen una
resposta immediata per part de la Comissió, a reserva de l'informe jurídic exhaustiu que
estem elaborant i de les accions judicials que se'n derivin.
Arran dels fets d'ahir 1er d'octubre, la constància dels quals ens ha arribat a través de
testimonis directes de membres d'aquesta Comissió, i que han estat abastament
confirmats pels mitjans de comunicació i les xarxes socials, expressem una enèrgica
condemna i fem palès el nostre rebuig i la nostra indignació davant l'actuació de la
Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que ha vulnerat drets fonamentals com el dret a la
integritat física i moral, al dret de participació política, el dret a la llibertat d'expressió i
d'informació, excedint-se de manera del tot injustificada del mandat contingut a la
Interlocutòria del TSJC de 27 de setembre.
L'actuació policial, ha estat manifestament desproporcionada i injustificada, i ha
transgredit la normativa policial en emprar violència i material anti avalot com bales de
goma o gasos lacrimògens del tot proscrits en situacions en les què no existeix cap perill
greu, com és el cas, sinó persones exercint drets fonamentals i en actitud pacífica. A
banda del dany físic, xifrat fins ara en més de 800 ferits, l'actuació policial ni tan sols ha
respectat les persones en situació de vulnerabilitat i ha causat abundants danys a
equipaments d´ús comunitari.
Entenem aquesta brutalitat i aquest menyspreu envers la ciutadania del tot intolerable
i pròpia d'èpoques pre constitucionals, i en tot cas incompatible amb els valors
democràtics i l'Estat de Dret.
Barcelona, el 2 d'octubre del 2017.
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La Comissió que emet aquest document és una comissió de persones col·legiades del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona. Els objectius de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia són
principalment:






Vetllar perquè siguin respectats els drets de la persona, tan individuals com col·lectius, i acomplides les
normes i disposicions estatals i internacionals existents per a la garantia i protecció d'aquests drets,
mitjançant la utilització dels mitjans de comunicació social, promoció de campanyes i actes públics,
elaboració de propostes i suggeriments de modificació de la legislació vigent adreçades als poders públics i
a l'opinió, i l'adopció de totes aquelles mesures pertinents en defensa de l'efectivitat dels drets humans.
Vetllar per garantir el lliure exercici de l'advocacia en les seves relacions amb els organismes públics i
l'administració de justícia.
Impulsar els contactes amb col·lectius o associacions d'advocats d'altres àmbits territorials per tal de
coordinar en l'àmbit internacional les actuacions destinades a la defensa i promoció dels esmentats drets,
amb especial atenció al dret de defensa.
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