
CONSELL DELS 1L-LUSTRES COL-LEGIS

W D'ADVOCATS DE CATALUNYA

ALBERT CONESA i BAUSA, Advocat i Secretan técnic del Consell deis
ll-lustres CoHegis d'Advocats de Catalunya,/ \/

CERTIFICO :

Que, en la seva sessió del passat día 14 d*6ctubre de 2013, convocada amb
carácter extraordinari com a continuació de la que havia tingut lloc el 27 de
setembre, el Pie del Consell deis II-lustras CoHegis d'Advocats de Catalunya
va adoptar, entre d'altres, el següente^wd, que transcrit de l'acta disposa:

"Seguidament, el president fraktts. el segon punt de l'ordre del día
referent al posicionament del CofaseH relatiu al dret a decidir. Després de
totes les reunions en qué s'ha>.tractat aquest tema, el president planteja
que es sotmetrá a votado en fc reunió d'avui, amb la majoria que resulti
de la votado, malgrat que Aneara tenia l'esperanga que s'assolís la
unanimitat.
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Finalment, el presiden\stíímet a votado l'adhesió del Consell deis
Illustres CoHegis d^Á^vp^ats de Catalunya al Manifest per al Dret a
Deddir en el text aprovafal Parlament de Catalunya el dejuny de 2013,
amb el text següent

MANIFESTEM
El nostre pie supor^HSrqgiÉá democrátic que expressa el Parlament de Catalunya per
tal que el poblé catalaq^gui exercir el seu Dret a Decidir.

Catalunya es Naóip, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític.

Reclamem per exigencia democrática que la ciutadania de Catalunya puguem exercir
amb el nostre vot el Dret a Decidir sobre la nostra institucionalització política.

En aquest sentit, urgim que s'estableixi un diáleg amb institucions de l'Estat per tal de
trobar les condicions legáis per a l'exercici d'aquest Dret a Decidir.

El Pacte Nacional peí Dret a Decidir, que es circumscriu a ell mateix, assumeix les
opcions democráticament possibles sobre el nostre futur polític i així resta obert a la
seva adhesió d'institucions i associacions que ho soHicitin.

Reclamem exercir el Dret a Decidir la nostra institucionalització política i el vinculem
a la millora de la condició de vida individual i col-lectiva de les persones que viuen i
treballen a Catalunya, al compromís amb les exigéncies de la qualitat de la


