DECLARACIÓ DEL COL·LECTIU PRAGA SOBRE EL REFERÈNDUM
El Col·lectiu Praga, associació de juristes acadèmics favorables al dret a decidir, dona el
seu suport a la celebració del referèndum convocat per al proper 1 d’octubre.
La reiterada i injustificada negativa de l’Estat a convocar un referèndum pactat ha
abocat la ciutadania de Catalunya a reclamar-ne als seus poders públics l’organització.
El mandat i la majoria absoluta que tenen al Parlament de Catalunya les forces
polítiques proclius al referèndum han permès organitzar aquesta jornada electoral.
Tots els obstacles que l’Estat està posant per a què la ciutadania de Catalunya s’expressi
democràticament i pacífica sobre el seu futur com a comunitat política podran ser
salvats en la mesura que les institucions, les entitats civils i la ciutadania de Catalunya
es mantinguin fermes en el seu propòsit i que puguin funcionar adequadament els
instruments de garantia d’aquest procés electoral.
La Sindicatura Electoral de Catalunya és una peça clau d’aquest sistema de garanties.
Expressem el nostre ple suport als cinc membres de la Sindicatura Electoral de
Catalunya, contra els qui ja s’ha querellat la fiscalia, així com als membres de la resta
d’òrgans de l’administració electoral. En particular, les meses electorals, llur constitució
i bon funcionament, també seran un puntal decisiu per garantir una votació transparent.
El Col·lectiu Praga seguirà defensant el dret a decidir, però també els drets fonamentals
dels ciutadans, especialment els drets de reunió i d’expressió, que les forces d’ordre
públic amb els escorcolls, requeriments d’identificació i prohibició d’actes estan
reiteradament violant en un estat d’excepció encobert. Col·laborar en la celebració
d’aquest referèndum no és delicte, perquè com a tal es va suprimir del Codi Penal; pel
contrari, constitueix un exercici legítim de drets protegits per la Constitució i pels textos
internacionals.
El Col·lectiu Praga entén que una alta participació en el referèndum en legitimarà el
resultat, sigui quin sigui, i les decisions que se’n derivin.
Barcelona, 19 de setembre de 2017
El Col·lectiu Praga fou constituït l’any 2014 per juristes acadèmics favorables al dret a
decidir, un grup de persones políticament plural i amb opinions diverses que actua amb
independència de qualssevol institucions públiques o privades.
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