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Declaracions i adhesions institucionals

Manifest de l’Institut d’Estudis Catalans en defensa  
de les institucions catalanes, dels càrrecs públics  
i dels ciutadans

1. Defensa dels càrrecs electes, dels polítics i dels ciutadans en general

L’Institut d’Estudis Catalans fa públic el seu suport a tots els alcaldes i regidors 

catalans que són citats per fiscals i jutges en relació amb els preparatius de la participació 

en el referèndum de l’1 d’octubre; als alts càrrecs del Govern de la Generalitat que han 

estat detinguts i retinguts, i als ciutadans que, des de llurs diferents experteses, han pres-

tat suport al dret del poble de Catalunya a expressar-se lliurement. Voler impedir que els 

representants polítics de Catalunya elegits democràticament acompleixin el mandat dels 

electors d’exercir el dret a decidir és una alteració greu de la vida democràtica i una ofen-

sa a la ciutadania. 

2. Defensa de les institucions pròpies de Catalunya 

L’Institut d’Estudis Catalans fa públic el seu rebuig a la instrumentalització —per part 

del Govern de l’Estat— del Tribunal Constitucional i del sistema judicial espanyol, els 

quals han actuat amb una diligència excepcional per a impedir el funcionament ordina-

ri del Parlament, per a posar en crisi la inviolabilitat dels seus membres i per a invalidar 

tota classe d’iniciatives que han sorgit del Parlament de Catalunya, no solament les po-

lítiques sinó també les que tendeixen a millorar les condicions de la vida social del col·lectiu 

català. 

3. Condemna dels procediments antidemocràtics 

Des del punt de vista del dret, l’actuació del Govern espanyol, del Tribunal Constitucio-

nal, del fiscal general de l’Estat i d’altres instàncies judicials pot qualificar-se, sense 

pal·liatius, de burla a la separació de poders. És particularment greu i mancat d’ètica 

l’ús que el poder executiu espanyol fa del judicial per tal d’anul·lar la capacitat del le-

gislatiu català. 

4. Condemna de l’estat d’excepció

La suspensió de la capacitat financera del Govern de la Generalitat, la detenció de càrrecs 

públics, la requisa de material preparat per a la consulta del dia 1 d’octubre i l’alteració 

de la vida pública catalana que tot això comporta signifiquen l’aplicació de facto d’un 
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estat d’excepció, no declarat i clarament contrari al que preveuen la mateixa Constitució 

espanyola i la legislació estatal, fet que recorda tristament actituds d’un passat que crèiem 

ja superat.

S’han restringit llibertats i drets individuals i col·lectius, com ara la llibertat 

d’expressió, de reunió i de participació política, tots ells reconeguts en el dret espanyol, 

europeu i internacional.

L’Institut d’Estudis Catalans, que en la seva història sempre s’ha mogut en defen-

sa de la llengua i la cultura catalanes, i que recentment s’ha manifestat a favor del dret a 

decidir de la nació catalana, fa pública aquesta declaració en defensa de la democràcia, 

de les institucions pròpies de Catalunya i de la dignitat del poble català. 

Barcelona, 21 de setembre de 2017

Adhesions de l’Institut d’Estudis Catalans a les diverses  
aturades amb motiu dels fets derivats del procés independentista 
a Catalunya

L’ Institut d’Estudis Catalans se suma a l’aturada davant dels centres de treball a 

les dotze del migdia del dia 2 d’octubre i a l’aturada de país del dia 3 d’octubre 

de 2017, arran dels fets succeïts el dia 1 d’octubre arreu de Catalunya per la celebració 

del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, i suspèn l’activitat laboral i acadèmica 

(2 i 3 d’octubre de 2017).

L’Equip de Govern i els treballadors de l’Institut d’Estudis Catalans se sumen a 

l’aturada convocada per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, a les dotze 

del migdia, en senyal de protesta per l’empresonament dels seus líders, Jordi Sànchez i 

Jordi Cuixart (17 d’octubre de 2017).

L’Equip de Govern i els treballadors de l’Institut d’Estudis Catalans se sumen a 

l’aturada convocada per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, a les dotze 

del migdia, en suport del Govern «legítim» (2 de novembre de 2017).

El Ple de l’IEC fa un minut de silenci en la seva reunió plenària del mes  

de novembre, quan fa un mes dels empresonaments de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez  

(16 de novembre de 2017).
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