
 

MANIFEST SUPORT A L'ESTATUT 

Estatut de Catalunya 

 - comunicat conjunt en suport al text que fou aprovat pel Parlament de Catalunya- 

 

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya ha signat un manifest conjunt amb els 
col·legis professionals de Catalunya de suport a l’Estatut i d’adhesió a la convocatòria de la 
manifestació convocada per Òmnium Cultural per al dissabte 10 de juliol.  
  
Arran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, hi ha hagut 
una mobilització d’institucions, partits polítics, entitats, sindicats i col·legis professionals, tot 
adherint-se a la convocatòria feta per Òmnium Cultural d’una manifestació que se celebrarà 
a Barcelona el dissabte 10 de juliol a partir de les 18 hores. 
  
Els col·legis professionals signants creiem que aquesta és una oportunitat perquè des de la 
societat civil, i més concretament des de l’àmbit dels col·legis professionals, puguem signar 
un comunicat conjunt en suport al text que fou aprovat pel Parlament de Catalunya i per les 
Corts espanyoles i ratificat a través de referèndum pel poble de Catalunya. I, en 
conseqüència, manifestar el nostre rebuig al fet que el Tribunal Constitucional no respecti 
aquesta voluntat.  
  
Com a representants de la societat civil, creiem que cal donar suport a totes aquelles 
iniciatives que defensin l’autogovern des de la màxima unitat d’acció i consens. 
 

 

Manifest dels col·legis professionals en defensa de l’Estatut 

1. Manifestem el nostre suport a l’Estatut vigent, expressió de la voluntat del poble de 
Catalunya a través dels seus representants al Parlament de Catalunya, a les Corts 
espanyoles i ratificat a través de referèndum i, per tant, el  nostre rebuig al fet que el 
Tribunal Constitucional no respecti aquesta voluntat. 

2. Manifestem la nostra preocupació per les conseqüències que aquesta sentència pot 
representar sobre les aspiracions i necessitats del nostre país i dels seus ciutadans. 

3. Encoratgem al conjunt de la societat civil a donar suport a totes aquelles iniciatives que 
defensin l’autogovern i  reclama a totes les institucions i a tots els partits polítics que 
vehiculin aquesta demanda des de la màxima unitat d’acció i consens. 

4. En conseqüència, ens adherim a la convocatòria de la manifestación, que ha estat 
convocada per Òmnium Cultural, per al proper dissabte 10 de juliol, en defensa de l’Estatut. 

 

 


