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L’ENTITAT ES PRESENTA DIMARTS A L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

Neix Drets, una associació de professionals del dret
per defensar la societat catalana de la catalanofòbia
Diversos professionals del món del dret han decidit passar a l’acció davant dels atacs
sistemàtics en forma d’amenaces i insults que arriben des de diversos mitjans de
comunicació, xarxes socials i tribunes d’opinió amb seu a Madrid, i que vulneren el
respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania i les
institucions catalanes.
La nova associació, que porta per nom Drets, engegarà actuacions legals contra
aquests atacs. L’entitat no té ànim de lucre i els seus membres es posen a disposició
de tots aquells ciutadans i institucions que decideixin denunciar aquests atacs
utilitzant les eines jurídiques de l’estat de dret.
En el seu manifest fundacional, signat per una dotzena d’advocats, expliquen que
creen l’associació “per dignitat, per respecte als drets dels pobles i de les persones” i
afegeixen: “ho fem perquè creiem en la democràcia i en la llibertat, i perquè
estimem el nostre ofici”.
L’entitat fa també una crida a jutges, fiscals, procuradors i advocats perquè se sumin
a aquesta iniciativa, així com a la ciutadania que vulgui col·laborar-hi fent arribar
casos que siguin susceptibles de ser denunciats. Un consell assessor d’experts
nomenat per l’entitat avaluarà la viabilitat de les denúncies abans d’engegar les
accions legals corresponents.
Els professionals que participen en aquesta entitat, majoritàriament advocats, ho
fan de manera totalment desinteressada, i no reben cap mena de subvenció pública.
En cas que s’hagin d’assumir despeses pròpies dels processos judicials, l’associació
tirarà endavant campanyes de micromecenatge específiques per a cada cas o
comptarà amb aportacions econòmiques dels propis socis fundadors.
Drets, anomenada provisionalment Associació Llibertat, Justícia i Democràcia, es
presentarà el proper dimarts dia 28 a les 12h del migdia a la seu de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona davant de nombrosos professionals del món del dret i de
representants d’entitats civils d’arreu dels Països Catalans.

La primera denúncia, ja en marxa
Tot i que l’associació es presenta formalment dimarts, a finals de juliol ja va
emprendre la seva primera acció judicial contra el diari La Razón i el seu director
Francisco Marhuenda, per haver publicat les fotografies del carnet d’identitat dels
jutges i magistrats catalans que havien signat un manifest a favor del Dret a Decidir
dels catalans. L’entitat, com a acusació popular, ja està personada al jutjat
d’instrucció número 15 de Madrid, que ja coneix la denúncia formulada.

A punt una nova denúncia: les piulades al Twitter
Així mateix, també han recollit durant mesos tota mena de piulades de la xarxa
social Twitter que poden ser constitutives de delicte, i s’han reunit ja amb el fiscal
especial contra els delictes d’odi i de discriminació. El proper dimecres 29
presentaran formalment la denúncia contra els autors d’una dotzena de piulades
com aquestes:
- “Cuando sea cordoba-barsa voy a ir al camp nou a matar catalanes, que te parece? Tu estas en la lista.”
-“Lo que mas me jode son los putos catalanes que celebran esto. Headshot y hoguera”
-“Me cago en los muertos del barsa, putos catalanes de mierda, ojalá se mueran todos los de cataluña y se
tenía que quemar cataluña”
-“Mira esq a todos los catalanes del campnou los metia en un campo de concentración y que murieran
lentamente y sufriendo! #hayqueextinguirlos!”
-“Una bomba de napalm a #cataluña y otras comunidades iguales, si se acaba con el nacionalismo ya no
habría crisis”
-“Muerte a Cataluña, una bomba a todos los independentistas”.
-#ElVeranoEsPara prenderle fuego a Cataluña y que todos los catalanes ardan y se mueran y mear sobre sus
putas cenizas.
-“VIVA ESPAÑA PUTOS CATALANES BOMBA EN CATALUÑA”
-“A los Independentistas de Cataluña Todos los metía a la cámara de gas!!.INDEPENDENTISTA=CAMARA
DE GAS
-“Que bonito es visitar Cataluña desde un aeroplano para tirar una bomba y dejarlo todo plano”
-“Ahora es cuando de verdad tenia que caer una bomba en Catalunya, entre los independentistas y los gays…
#asco.

Pels advocats de Drets, aquestes i d’altres piulades són una clara mostra de
banalització del nazisme, d’amenaces de mort, i una greu incitació a la violència.
A més d’aquestes accions, l’associació Drets també té preparada una denúncia que
presentarà en breu contra organitzacions d’extremadreta com La Falange,
Democracia Nacional i Alianza Nacional pels seus discursos d’odi i violència contra
Catalunya en l’acte realitzat el passat 12 d’octubre a Montjuic.

El manifest de Drets
“Diguem prou, posem-nos drets”
La societat catalana i les seves institucions han intentat durant dècades fer-se
conèixer i respectar arreu de l’Estat. Tot i així, la incomprensió i la falta de
reconeixement de les institucions estatals cap a Catalunya ha estat sempre total i
absoluta.
Una incomprensió que, amb el pas dels anys i més en el moment polític que viu el
nostre país, s’ha convertit en una agressió sistemàtica a la nació catalana en
forma d’odi, amenaces i insults des de molts mitjans de comunicació, xarxes socials
i diverses tribunes d’opinió amb seu a Madrid, i és de justícia una resposta judicial.
És per això que un grup de persones del món del dret demanem que es posi fi a
aquest atemptat reiterat contra el respecte als drets fonamentals i les llibertats
públiques de la ciutadania, els governants i les institucions catalanes.
Ens hem unit per engegar actuacions legals en defensa de la llibertat, la justícia i
la dignitat, i ens posem a disposició de tots aquells que decideixin denunciar
aquests atacs utilitzant les eines jurídiques de l’estat de dret.
Per dignitat, per respecte als drets dels pobles i de les persones, perquè creiem en
la democràcia i en la llibertat, i perquè estimem el nostre ofici diem prou a la
catalanofòbia i demanem que d’ara en endavant cap agressió no quedi sense
resposta.
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