A la vista dels greus fets que s’estan produint en els darrers dies a
Catalunya, i especialment en el dia d’avui, clarament pertorbadors de la
pau social, el Consell de l’Advocacia Catalana, en representació dels 14
Col·legis d’Advocats catalans, vol manifestar:
-

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, i que a més 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.

-

Especialment hem de condemnar les entrades i registres als
despatxos d’advocats, fets que violen el dret al secret professional
dels advocats i afecten a la protecció de les dades personals de
qualsevol ciutadà, a la vegada que no respecten l’establert a la
normativa de l’Advocacia que exigeix que la diligència d’entrada i
escorcoll es posi en coneixement de la degana o degà del
corresponent Col·legi d’Advocats.

-

Tant la defensa de les llibertats individuals i de pensament com de
la legalitat vigent són pilars fonamentals dels Estats Socials i
Democràtics de Dret. Ni la defensa d’aquelles llibertats pot
justificar la vulneració de la llei, ni la resposta a l’exercici dels
drets individuals i col·lectius pot ser únicament l’acció repressora
dels Cossos i Forces de Seguretat o l’acció de la Justícia.

-

Davant de la falta de diàleg dels dirigents polítics, els degans i
deganes dels 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya exigeixen de
forma immediata als governs de l’Estat Espanyol i de la
Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de diàleg per
donar solució a la situació plantejada.

-

El Consell de l’Advocacia catalana reitera que és funció de
l’Advocacia garantir els drets i les llibertats de les persones
mitjançant del dret de defensa i s’ofereix una vegada més a
facilitar el diàleg entre els diferents agents polítics per mediar i
trobar una solució al conflicte polític actualment existent, solució
que ha de venir a través d’un diàleg pacífic i integrador de totes les
opinions.
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