
 

 

 

    Nota de Premsa         

 

500 Juristes consideren que el Referèndum és 
constitucional  
 

Una àmplia representació de juristes s’han unit, sota el 
lema “El Dret per la convivència”, a favor del dret dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya a celebrar un 
referèndum per decidir el seu futur polític.  

El dret a celebrar un referèndum ha unit professors d’universitat, 
advocats, procuradors, notaris, registradors, lletrats de les diferents 
administracions, altres juristes, per reivindicar que amb l’actual 
constitució es pot convocar un referèndum com el que està demanant una 
àmplia majoria de la societat catalana. 

 

Els juristes signants consideren que el Dret és un instrument al servei de la 
ciutadania  i de la convivència, que ha de facilitar la resolució de conflictes i que 
ha de canalitzar les reclamacions de tota la societat. Dues terceres parts de la 
ciutadania a Catalunya i la majoria dels seus representants, estan reclamant 
poder decidir el seu futur com a comunitat política a través d’un procediment 
democràtic. 

El marc constitucional vigent i des del seu principi democràtic, s’empara que la 
ciutadania de Catalunya pugui discrepar obertament de l’ordre constitucional 
establert; també, per tant, de la unitat territorial. Per això, és possible que la 
ciutadania expressi propostes alternatives a través d’un procediment 
democràtic, com ara un referèndum, i pugi realitzar de manera negociada, amb 
els representants de l’Estat, la consecució del resultat obtingut. 

La celebració d’un referèndum és legítima perquè és reclamada per una 
immensa majoria de la ciutadania catalana. Però a més, és legal perquè la 
pretensió de votar se situa en el marc de la Constitució espanyola. Per això, els 
juristes signants entenen que és jurídicament exigible a l’Estat. 

 

500 adhesions al Manifest 

Partint de la idea que el Dret ha de ser un mecanisme capaç de recollir les 
inquietuds, evolució i transformacions d’una societat, i de donar respostes que 
facilitin el progrés i la bona convivència, un grup inicial de juristes va elaborar 



un manifest en el que consideraven que la celebració del referèndum era 
plenament constitucional. Aquest manifest, va començar a circular per aules 
universitàries, per despatxos d’advocats, de procuradors, de notaris, de 
registradors, dins el món de l’administració, fet que ha portat a què fins ara 500 
juristes n’hagin mostrat el seu suport. 

L’adhesió del manifest segueix oberta en els correus electrònics 
eldretperlaconvivencia@gmail.com o collectiupraga@gmail.com 

 

Els trenta primers signants i impulsors del manifest són els següents.  

Abel Pié Lacueva. Advocat. Degà Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. 
President del Consell de l'Advocacia Catalana 2014-2015.  
Mercè Barceló i Serramalera. Catedràtica de Dret constitucional (UAB). 
Coordinadora del Col·lectiu Praga.  
Josep M. Vilajosana i Rubio. Catedràtic de Filosofia del Dret (UPF). 
Coordinador del Col·lectiu Praga.  
Miquel Sàmper Rodríguez. Advocat. Degà Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa 2007-2014. President del Consell de l'Advocacia Catalana 2013-2014. 
Adjunt a presidència del CGAE 2009-2014.  
Joaquim Ferret Jacas. Catedràtic de Dret administratiu (UAB). Membre del 
Col·lectiu Praga  
Ester Garcia Clavel. Procuradora dels Tribunals. Degana Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Manresa.  
Enric Argullol i Murgadas. Catedràtic de Dret Administratiu (UPF). Membre 
del Col·lectiu Praga. Membre del Col·lectiu Praga.  
Enoch Albertí i Rovira. Catedràtic de Dret constitucional (UB). Membre del 
Col·lectiu Praga.  
Josep Cruanyes i Tor. Advocat. President de la Societat Catalana d'Estudis 
Jurídics.  
Joan Queralt Jiménez. Catedràtic de Dret penal (UB). Membre del Col·lectiu 
Praga.  
Gemma Calvet Barot. Advocada.  
Pilar Rebaque i Mas. Advocada. Presidenta de la Comissió de Dones 
Advocades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.  
Joan Vintró Castells. Catedràtic de Dret Constitucional (UB). Membre del 
Col·lectiu Praga.  
Sergi Blázquez i Quevedo. Advocat. President de l'Associació d’advocats 
Drets.  
Eladi Crehuet Serra. Notari de Barcelona. Membre del Col·lectiu Praga.  
Simeó Miquel Roé. Advocat. Degà Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida 
(2000-2004). Professor de Dret Romà (UdLl) (jubilat).  
Marc Marsal Ferret. Advocat i Professor de Dret administratiu (UB). Membre 
del Col·lectiu Praga i de l'Associació d’advocats Drets.  
Mireia Casals i Isart. Advocada. Presidenta de l'Associació de Juristes en 
Defensa de la Llengua Pròpia  
Josep R. Barberà Gomis. Professor de Dret administratiu (UPF). Membre del 
Col·lectiu Praga.  
Eva Labarta i Ferrer. Advocada. Membre de l'Associació d'advocats Drets.  
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Xavier Bernadí Gil. Professor de Dret administratiu (UPF). Membre del 
Col·lectiu Praga.  
Josep M. Badia Sala. Advocat. Degà Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa 
2001-2009. President del Consell de l'Advocacia Catalana 2007-2008.  
Mercè Corretja i Torrens. Doctora en Dret. Advocada de la Generalitat. 
Membre del Col·lectiu Praga.  
Josep Masó i Aliberas. Advocat. Degà Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró 
2008-2012.  
Dolors Feliu i Torrent. Advocada de la Generalitat. Membre del Col·lectiu 
Praga.  
Agustí Carles i Garau. Advocat. Membre de l'Associació d'advocats Drets i de 
l'Associació Constituïm.  
Josep Pagès Massó. Lletrat de l'Ajuntament de Barcelona. Professor associat 
de Dret constitucional (UAB). Secretari del Col·lectiu Praga.  
Jordi Palou Loverdos. Advocat i mediador en conflictes.  
Ramon Estebe Blanch. Advocat. Membre de l'Associació d'advocats Drets.  
Eva Pons Parera. Professora titular de Dret constitucional (UB). Membre del 
Col·lectiu Praga.   

 

S’adjunta el manifest en català i castellà. 

Barcelona, 22 de març de 2017   
 


