La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, davant les actuacions que
s’han produït els darrers dies i en especial la Interlocutòria de presó preventiva de data
2 de novembre de 2017, dictat del Jutjat Central d’Instrucció núm. 3 de l’Audiència
Nacional, manifestem que:
1.- Mostrem el nostre rebuig frontal a l’ingrés en presó preventiva del Vicepresident i
dels Consellers del Govern de la Generalitat, escollit democràticament pels ciutadans de
Catalunya.
2.- Considerem que la mesura cautelar de privació de llibertat acordada és
desproporcionada, i que mai hauria de tenir caràcter punitiu en si mateix, donat que la
finalitat última és garantir la presència de l’investigat al judici, existint altres mesures
menys gravoses per assegurar dita finalitat, sense que es pugui apreciar risc de fuga,
quan els investigats es van personar a l’Audiència Nacional, per tal de prestar
declaració, alguns d’ells viatjant des de Brussel·les.
3.- Denunciem que la mesura cautelar de presó preventiva s’ha acordat vulnerant els
drets de defensa del Vicepresident i Consellers, per la denegació de la suspensió de les
declaracions judicials, impedint una mínima preparació de la defensa.
4.- Denunciem la infracció del dret del jutge predeterminat per la llei, donat que
l’Audiència Nacional no té competència per conèixer dels delictes de rebel·lió, sedició o
malversació (tal i com el Ple de la Sala Penal de l’Audiència Nacional va dictaminar per
Interlocutòria del 2 de desembre de 2008).
5.- Que, tal com hem manifestat reiteradament, aquest col·legi i el CICAC, fem una crida
a la serenor i al diàleg, i reiterem el nostre compromís amb el respecte als drets
fonamentals i als valors democràtics; i instem a totes les parts a trobar una solució
davant d’un problema polític.
6.- Mostrem tot el nostre suport al Vicepresident i als set Consellers del Govern de la
Generalitat i especialment al nostre Conseller de Justícia, company i veí, Carles Mundó.

Vic, a 6 de novembre de 2017.
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