
 

                                           
Des de l’Associació Voluntaris Dret Defensa Girona, volem promoure una recollida de signatures entre els companys 
advocats per instar al Consejo General de la Abogacía a pronunciar-se públicament sobre la situació jurídica que 
s’està donant des de fa mesos. Hem preparat el següent manifest que, si voleu, podeu subscriure enviant nom i 
cognoms, número de col·legiat i col·legi al que pertanyeu (juntament amb una petita referència a la subscripció al 
present manifest dirigit al Consejo General de la Abogacía) al correu electrònic: dretdedefensa@gmail.com. Un cop 
recollides totes les adhesions, les farem arribar al Consejo, per veure si aconseguim que, com d’altres agrupacions 
d’operadors jurídics han fet darrerament, denunciï les vulneracions objectives que exposem. 
Moltes gràcies 
Albert Carreras i Sureda 
Associació Voluntaris Dret Defensa Girona 
www.dretdefensagirona.cat 
@dretdefensagi 

 
“Ante las continuas injerencias del Gobierno de España en la investigación 

que se sigue en el Tribunal Supremo contra dirigentes de asociaciones cívicas y 
políticos independentistas catalanes, atentatorias contra la separación de poderes y 
la independencia judicial; así como ante las reiteradas resoluciones de los órganos 
judiciales que se hallan conociendo del tema, y que vulneran leyes procesales y 
materiales de nuestro ordenamiento, los abogados que suscribimos nos vemos en 
la obligación de instar a este Consejo General de la Abogacía -que debe representar 
y defender tanto a los intereses de todos los abogados ejercientes en el Estado 
Espanyol, como el respeto a la legalidad vigente-, un análisis objetivo de la situación 
y, como consecuencia del mismo, un pronunciamiento público condenatorio de 
dichas prácticas, como ya han llevado a cabo, recientemente, otras agrupaciones de 
operadores jurídicos”. 
 
 “Davant les contínues ingerències del Govern Espanyol en la investigació 
que se segueix al Tribunal Suprem contra dirigents d'associacions cíviques i polítics 
independentistes catalans, atemptatòries contra la separació de poders i la 
independència judicial; així com davant les reiterades resolucions dels òrgans 
judicials que es troben coneixent del tema, i que vulneren lleis processals i materials 
del nostre ordenament, els advocats que subscrivim ens veiem en l'obligació d'instar 
a aquest Consell General de l'Advocacia -que ha de representar i defensar tant els 
interessos de tots els advocats exercents a l'Estat Espanyol, com el respecte a la 
legalitat vigent-, una anàlisi objectiva de la situació i, com a conseqüència d'aquest, 
un pronunciament públic condemnatori d'aquestes pràctiques, com ja han dut a 
terme, recentment, altres agrupacions d'operadors jurídics”. 


