Manifest de l’Institut d’Estudis Catalans
en defensa dels polítics i de les institucions del poble de Catalunya
1. Defensa dels polítics
L’Institut d’Estudis Catalans fa públic el seu suport a tots els polítics catalans que, com
l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega
i els exconsellers Francesc Homs i Irene Rigau, són encausats pel sistema judicial
espanyol per haver dut a terme una consulta als ciutadans de Catalunya per tal que
poguessin encarar llur futur polític com a país. Alhora, l’IEC fa extensiu el seu suport a
la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, als membres de la Mesa del Parlament i als
alcaldes i regidors processats també pel fet d’exercir de manera coherent, pacífica i
democràtica els càrrecs per als quals foren escollits. Voler anul·lar els representants
polítics de Catalunya elegits democràticament perquè apliquen amb coherència el
programa que els electors van sancionar amb llur suport és una alteració greu de la vida
democràtica i una ofensa a la ciutadania.
2. Defensa de les institucions pròpies de Catalunya
L’Institut d’Estudis Catalans fa públic el seu rebuig a la parcialitat del sistema judicial
espanyol, el qual ha actuat amb una diligència excepcional per invalidar iniciatives no
solament polítiques que sorgeixen del Parlament de Catalunya, sinó fins i tot les que
tendeixen a millorar les condicions de la vida social del col·lectiu català. Des del punt de
vista del dret públic, l’actuació dels darrers governs espanyols i del Tribunal
Constitucional s’ha inspirat en les tesis i les actituds polítiques més reaccionàries pel que
fa a l’organització de l’Estat. L’ofec de la veu del Parlament de Catalunya ha acabat de
convèncer que els catalans són exclosos, com a tals, de la vida de l’Estat.
3. Condemna dels procediments antidemocràtics
És també particularment greu, antidemocràtic i mancat d’ètica i transparència l’ús de fons
reservats de l’Estat per tal de llevar sospites i confegir informes falsos sobre polítics i
altres conciutadans. Exculpar els responsables d’aquestes accions és propi de governs
dictatorials d’una època que hom creia que no havia de tornar mai més.
L’Institut d’Estudis Catalans fa pública aquesta declaració en defensa de la democràcia,
de les institucions pròpies de Catalunya i de la dignitat del poble català.
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