
	
 

 

 

 

Capellans del bisbat de Vic demanen la 
llibertat dels detinguts 
Una	quarantena	de	sacerdorts,	entre	els	quals	una	vintena	del	Bages,	Moianès	i	
Anoia,	diuen	que	s'ha	fet	"tot	el	possible	perquè	els	catalans	no	poguéssim	votar"	
acn-redacció	|	manresa	03.11.2017	|	17:03		

Una quarantena de capellans del Bisbat de Vic, entre els quals prop d'una vintena del 
Bages, el Moianès i l'Anoia, han fet públic aquest divendres un comunicat per denunciar 
la situació que viu Catalunya i demanar la llibertat dels consellers i dels presidents 
de l'ANC i Òmnium Cultural, als quals consideren "presos polítics".  

En l'escrit, denuncien "la violència, la mentida, la presó, la persecució de les llibertats 
de reunió i d'expressió, la supressió de les institucions catalanes, la utilització dels 
jutjats amb amenaça de penes extraordinàries" i tot un seguit de situacions que, 
segons asseguren, "han trasbalsat la convivència del país". En aquest sentit, fan una 
crida als ciutadans i a les forces polítiques perquè utilitzin el diàleg i el pacifisme a l'hora 
de promoure els "drets històrics del nostre poble", i esperen el retorn dels drets 
fonamentals, l'abolició de judicis polítics i l'alliberament dels empresonats. 

En l'escrit, els capellans fan constància del "fort trasbals" que viu Catalunya, i asseguren 
que s'ha fet "tot el possible" perquè els catalans "no poguéssim votar". També 
denuncien que "s'ha apallissat brutalment gent pacífica, s'ha tergiversat la 
informació mentint i negant l'evidència i s'ha tancat la presó dos homes de pau". 

En aquest sentit, asseguren que "amb l'aplicació de l'article 155 s'ha subjugat tot un 
poble abolint les institucions valorades democràticament pels seus ciutadans, 
amenaçant amb trenta anys de presó polítics votats pel poble". Els capellades 
conclouen que "es vol negar al nostre poble, amb mitjans ben poc justos, l'exercici 
del dret a l'autodeterminació". 

Els capellans es remunten a un discurs que el papa Joan Pau II va fer l'any 1995 a l'ONU 
en el qual es legitima el dret fonamental d'autodeterminació: "Ni un estat, ni una altra 
nació ni cap organització internacional, no té mai dret a afirmar que una determinada 
nació no és digna d'existir". 



 

 

 

 

Procés català 

Una quarantena de capellans del Bisbat 
de Vic denuncien la judicialització contra 
el procés català 
Fan una crida a utilitzar el diàleg i esperen el retorn dels drets 
fonamentals i el respecte a la pluralitat de pensament i a les legítimes 
aspiracions del poble català 

Redacció | 03/11/2017 a les 11:27h 
 
Una quarantena de capellans del Bisbat de Vic (una quinzena d'Osona) han emès un 
comunicat per condemnar la situació política que viu Catalunya. En el text, expliquen que 
"amb l'aplicació de l'article 155 s'ha subjugat tot un poble abolint les institucions votades 
democràticament pels seus ciutadans". En definitiva, "es vol negar al nostre Poble, amb 
mitjans ben poc justos, l'exercici del dret a l'autodeterminació", remarquen. 
 
En aquest sentit es remeten al discurs del papa Joan Pau II en un discurs a l'ONU que 
legitimava aquest dret fonamental: "Ni un estat, ni una altra nació ni cap organització 
internacional, no té mai dret a afirmar que una determinada nació no és digna d'existir". 
 
Els signants denuncien "la violència, la mentida, la presó, la persecució de les llibertats 
de reunió i d'expressió, la supressió de les nostres institucions, el Parlament i el Govern, 
la utilització política dels jutjats amb amenaça de penes extraordinàries i un molt llarg 
etcètera prou conegut... que han trasbalsat la convivència". 
 
Per això, fan una crida "a utilitzar el diàleg i mitjans sempre pacífics a l'hora de promoure 
els drets històrics del nostre poble" i esperen "el retorn dels drets fonamentals i de les més 
altes Institucions de Govern, l'abolició de judicis polítics, l'alliberament dels empresonats, 
i el respecte a la pluralitat de pensament i a les legítimes aspiracions del poble català". 
  



MANIFEST Sobre els darrers fets esdevinguts a Catalunya 

Els preveres i diaques sotasignats  
 
CONSTATEM el fort trasbals que vivim a Catalunya des de fa temps, però sobretot aquestes 
darreres setmanes i dies: s’ha fet tot el possible perquè no poguéssim votar, s’ha apallissat 
brutalment gent pacífica, s’ha tergiversat la informació mentint i negant l’evidència, s’ha tancat a 
la presó dos homes de pau. Finalment amb l’aplicació de l’article 155 s’ha subjugat tot un poble 
abolint les institucions votades democràticament pels seus ciutadans, amenaçant amb trenta anys 
de presó polítics votats pel poble... En resum, es vol negar al nostre Poble, amb mitjans ben poc 
justos, l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
     
El papa Joan Pau II, en el discurs a l’ONU (5-X-1995), legitima aquest dret fonamental quan diu: 
“Ni un estat, ni una altra nació ni cap organització internacional, no té mai dret a afirmar que una 
determinada nació no és digna d’existir”. 
 
Des d’aquesta perspectiva, i sobretot mirant com es trepitgen drets fonamentals, com a preveres 
o diaques de les nostres comunitats: 
 
DENUNCIEM la violència, la mentida, la presó, la persecució de les llibertats de reunió i 
d’expressió, la supressió de les nostres institucions, el Parlament i el Govern, la utilització 
política dels jutjats amb amenaça de penes extraordinàries i un molt llarg etcètera prou conegut... 
que han trasbalsat la convivència. 
 
FEM UNA CRIDA a tots els ciutadans, a les forces d’ordre públic i als polítics que les 
comanden, a utilitzar el diàleg i mitjans sempre pacífics a l’hora de promoure els drets històrics 
del nostre poble, i ESPEREM el retorn dels drets fonamentals i de les més altes Institucions de 
Govern, l’abolició de judicis polítics, l’alliberament dels empresonats, i el respecte a la pluralitat 
de pensament i a les legítimes aspiracions del poble català.   
 
Preguem per tot el que estem vivint, amb el desig que prevalgui la serenitat, el respecte i la 
pau.                        
                                                           
Bisbat de Vic, 2 de novembre de 2017 
 
Josep Alaró, rector de Centelles 
Joan Aurich, rector de Mare de Déu de l’Esperança de Manresa 
Paul Badibanga, rector de l’Esquirol 
Amat Berenguer, Manresa 
Ramon Bufí, rector de Roda de Ter 
Jaume Campalans, Vic 



MANIFEST Sobre els darrers fets esdevinguts a Catalunya 

Jordi Castellet, rector de Calldetenes 
Josep Castanyé, rector de Cantonigròs, Rupit, Pruit, Sant Julià de Cabrera i Falgars 
Joaquim Ciuró, Manresa 
Sebastià Codina, Vacarisses 
Josep Escós, rector de Navarcles 
Carles M. Giol, rector de Sant Hilari Sacalm 
Florenci Gras, rector de Sant Hipòlit de Voltregà, Vinyoles, Orís i Saderra 
Josep Guitart, l’Esquirol 
Fèlix Guardia, Vic 
Carles Izquierdo, rector de la Gleva i de Santa Cecília de Voltregà 
Francesc Xavier Machacon, rector de Vilanova del Camí i de la parròquia Verge de la Pau 
Josep M. Mas, Fonollosa 
Josep Massana, rector de la Soledat d’Igualada 
Jacint Medina, Navarcles 
Antoni Monclús, Igualada 
Josep Morros, rector de Castellgalí 
Salvador Mundó, Vic 
Ramon Muntadas, rector de Collsuspina i Castellterçol 
Anselme Musafiri, rector de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç, Borgonyà i La Vola 
Antoni Pladevall, rector de Sant Quirze Safaja 
Josep M. Pujol Currius, rector de Santa Margarida de Montbui i Sant Maure 
Joan Sanglas, rector de Calaf, Aguilar de Sagarra, Calonge, Conill, Mirambell,   
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere de l’Arç i 
Castelar.                                                                                                               
Pere Soldevila, Cabrianes 
Felip Soldevila, rector de Sant Boi i Sant Agustí de Lluçanès i d’Alpens 
Pere Soler, rector de Granollers de la Plana 
Jaume Soler, rector de Castellcir 
Joan Torra, rector de Sant Feliu i Mare de Déu de Montserrat de Torelló 
Miquel Tresserras, Puig d’Olena 
Joan Vila, rector de Sant Llorenç Savall 
Jordi Vila, rector de Sant Pau de Manlleu 
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Els preveres del Bisbat de Vic posen el 
crit al cel davant els empresonaments 
Dur comunicats dels diaques on acusen a l'Estat de fer judicis polítics i de negar drets al 
poble de Catalunya  
	
per Quico Sallés (Manresa) 03/11/2017  
	

Contundent comunicat dels preveres i diaques del Bisbat de Vic en relació a la situació 
sociopolítica de Catalunya. El manifest, difós aquest matí i al que ha tingut accès El 
Món, "constata" que "s’ha fet tot el possible perquè no poguéssim votar, s’ha 
apallissat brutalment gent pacífica, s’ha tergiversat la informació mentint i negant 
l’evidència, s’ha tancat a la presó dos homes de pau". 

El document inclou una dura crítica a la intervenció de les institucions catalanes. "Amb 
l’aplicació de l’article 155 s’ha subjugat tot un poble abolint les institucions votades 
democràticament pels seus ciutadans, amenaçant amb trenta anys de presó polítics 
votats pel poble", assevera. I conclou: "En resum, es vol negar al nostre Poble, amb 
mitjans ben poc justos, l’exercici del dret a l’autodeterminació". 

El text inclou la defensa del papa Joan Pau II, en el discurs a l’ONU (5-X-1995),amb el 
que legitima el dret a l'autodeterminació. “Ni un estat, ni una altra nació ni cap 
organització internacional, no té mai dret a afirmar que una determinada nació no 
és digna d’existir”, recorden la encíclica papal. 

Amb aquests arguments, els diaques i preveres del Bisbat "denuncien la violència, la 
mentida, la presó, la persecució de les llibertats de reunió i d’expressió, la 
supressió de les nostres institucions, el Parlament i el Govern" així com "la 
utilització política dels jutjats amb amenaça de penes extraordinàries i un molt llarg 
etcètera prou conegut que han trasbalsat la convivència". 

Afeixegen una "crida a tots els ciutadans, a les forces d’ordre públic i als polítics 
que les comanden, a utilitzar el diàleg i mitjans sempre pacífics a l’hora de 
promoure els drets històrics del nostre poble". De la mateixa manera, "esperen el 
retorn dels drets fonamentals i de les més altes Institucions de Govern, l’abolició de 
judicis polítics, l’alliberament dels empresonats, i el respecte a la pluralitat de 
pensament i a les legítimes aspiracions del poble català". 

La carta, signada per un total de 36 preveres, rectors i diaques, s'acomiada amb un prec 
de pau.  

 

 



 

 
Más de 30 sacerdotes del Obispado de Vic piden 
abolir juicios políticos y liberar a los encarcelados 
EFE - Barcelona 

3	nov.	2017	19:23	

La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tras 
desestimar sus recursos 

El obispo de Girona pide que se rece por los alejados de su hogar por convicciones 

Un total de 36 sacerdotes y diáconos del Obispado de Vic (Barcelona) han llamado a los 
ciudadanos y políticos a utilizar el diálogo y medios "siempre pacíficos" para promover 
los derechos históricos de Cataluña, y esperan el retorno de los derechos 
fundamentales y de las instituciones del Govern, la abolición de juicios políticos, 
liberar a los encarcelados y el respeto a la pluralidad de pensamiento y a las legítimas 
aspiraciones del pueblo catalán.  

Así lo recogen en un comunicado en el que lamentan "la violencia, la mentira, la 
prisión, la persecución de las libertad de reuniones y expresión, la supresión de 
instituciones como el Parlament y el Govern, la utilización política de los juzgados con 
amenazas de penas extraordinarias y un muy largo etcétera suficientemente conocido", 
hechos que consideran que han trastornado la convivencia.  

Para el colectivo, se ha hecho todo lo posible para que los catalanes no pudieran votar, 
se ha apaleado brutalmente a gente pacífica, se ha tergiversado información mintiendo y 
negando la evidencia y se ha enviado a la prisión a "hombres de paz".  

También critican que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "ha subyugado a 
todo un pueblo aboliendo las instituciones votadas democráticamente por sus 
ciudadanos y amenazando con 30 años de cárcel a políticos votados por el pueblo".  

"En resumen, se quiere negar a nuestro pueblo, con medios poco justos, el ejercicio del 
derecho a la autodeterminación", destacan en el escrito, un derecho que destacan que 
legitimó el papa Joan Pau II en un discurso en la ONU de 1995.  



Entre la treintena de firmantes del comunicado hay representantes de Vic, Manresa, 
Igualada, Centelles, Vacarisses, Navarcles, Sant Hilari Sacalm, Calldetenes y Fonollosa, 
entre otros municipios catalanes.  

Por su parte, el Obispo de Girona y el Consejo Episcopal han enviado una nota a 
sacerdotes y diáconos de esta Diócesis en el que solicitan a los miembros de las 
comunidades parroquiales y religiosas que recen por "las personas que, por sus 
convicciones, se ven alejadas de sus hogares". 

Aunque sin hacer alusión directa a los miembros del Govern cesado a los que ayer se 
impuso prisión y a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, el texto insta también 
a orar "una y otra vez" para que "la paz reine en todos los rincones". 

La nota califica de "crítico" el momento actual en Cataluña y hace un llamamiento a que 
se respeten "los derechos fundamentales de las personas y de las instituciones". 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOW-thHJAP0 
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Más de 30 sacerdotes del Obispado de 
Vic piden abolir juicios políticos y liberar 
encarcelados  
Un total de 36 sacerdotes y diáconos del Obispado de Vic (Barcelona) han llamado a los 
ciudadanos y políticos a utilizar el diálogo y medios "siempre pacíficos" para promover 
los derechos históricos de Cataluña, y esperan el retorno de los derechos fundamentales 
y de las instituciones del Govern, la abolición de juicios políticos, liberar a los 
encarcelados y el respeto a la pluralidad de pensamiento y a las legítimas aspiraciones 
del pueblo catalán. 

EUROPA PRESS - BARCELONA  
03/11/2017	-	13:01h		

Así lo recogen en un comunicado en el que lamentan "la violencia, la mentira, la 
prisión, la persecución de las libertad de reuniones y expresión, la supresión de 
instituciones como el Parlament y el Govern, la utilización política de los juzgados con 
amenazas de penas extraordinarias y un muy largo etcétera suficientemente conocido", 
hechos que consideran que han trastornado la convivencia. 

Para el colectivo, se ha hecho todo lo posible para que los catalanes no pudieran votar, 
se ha apaleado brutalmente a gente pacífica, se ha tergiversado información mintiendo y 
negando la evidencia y se ha enviado a la prisión a "hombres de paz". 

También critican que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "ha subyugado a 
todo un pueblo aboliendo las instituciones votadas democráticamente por sus 
ciudadanos y amenazando con 30 años de cárcel a políticos votados por el pueblo". 

"En resumen, se quiere negar a nuestro pueblo, con medios poco justos, el ejercicio del 
derecho a la autodeterminación", destacan en el escrito, un derecho que destacan que 
legitimó el papa Joan Pau II en un discurso en la ONU de 1995. 

Entre la treintena de firmantes del comunicado hay representantes de Vic, Manresa, 
Igualada, Centelles, Vacarisses, Navarcles, Sant Hilari Sacalm, Calldetenes y Fonollosa, 
entre otros municipios catalanes. 

 

 

 

 



 

 
Más de 30 sacerdotes del Obispado de Vic piden 
abolir juicios políticos y liberar encarcelados 
Barcelona	-	Viernes,	03/11/2017	a	las	12:40	CET		

Un total de 36 sacerdotes y diáconos del Obispado de Vic (Barcelona) han llamado a los 
ciudadanos y políticos a utilizar el diálogo y medios "siempre pacíficos" para promover 
los derechos históricos de Catalunya, y esperan el retorno de los derechos fundamentales 
y de las instituciones del Govern, la abolición de juicios políticos, liberar a los 
encarcelados y el respeto a la pluralidad de pensamiento y a las legítimas aspiraciones del 
pueblo catalán. 

Así lo recogen en un comunicado en el que lamentan "la violencia, la mentira, la prisión, 
la persecución de las libertad de reuniones y expresión, la supresión de instituciones como 
el Parlament y el Govern, la utilización política de los juzgados con amenazas de penas 
extraordinarias y un muy largo etcétera suficientemente conocido", hechos que 
consideran que han trastornado la convivencia.  

Para el colectivo, se ha hecho todo lo posible para que los catalanes no pudieran votar, se 
ha apaleado brutalmente a gente pacífica, se ha tergiversado información mintiendo y 
negando la evidencia y se ha enviado a la prisión a "hombres de paz". 

También critican que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "ha subyugado a 
todo un pueblo aboliendo las instituciones votadas democráticamente por sus ciudadanos 
y amenazando con 30 años de cárcel a políticos votados por el pueblo". 

"En resumen, se quiere negar a nuestro pueblo, con medios poco justos, el ejercicio del 
derecho a la autodeterminación", destacan en el escrito, un derecho que destacan que 
legitimó el papa Joan Pau II en un discurso en la ONU de 1995. 

Entre la treintena de firmantes del comunicado hay representantes de Vic, Manresa, 
Igualada, Centelles, Vacarisses, Navarcles, Sant Hilari Sacalm, Calldetenes y Fonollosa, 
entre otros municipios catalanes. 

 

 
 



 

europapress 

 

Más de 30 sacerdotes del Obispado de Vic piden abolir juicios políticos 
y liberar encarcelados 
 
Más de 30 sacerdotes del Obispado de Vic piden abolir juicios políticos y liberar 
encarcelados Contador Actualizado 03/11/2017 13:46:12 CET BARCELONA, 3 Nov. 
(EUROPA PRESS) - SIGUE AQUÍ LA ÚLTIMA HORA SOBRE CATALUÑA El 
arzobispo de Tarragona se muestra "triste" y pide preservar la "paz social" tras los 
encarcelamientos Un total de 36 sacerdotes y diáconos del Obispado de Vic (Barcelona) 
han llamado a los ciudadanos y políticos a utilizar el diálogo y medios "siempre 
pacíficos ... 
 
Leer mas: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-mas-30-sacerdotes-obispado-
vic-piden-abolir-juicios-politicos-liberar-encarcelados-20171103123715.html 
 
(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de 
este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quaranta capellans del Bisbat de Vic demanen 
l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels "drets 
fonamentals" 
03	Nov	2017	-	13.00		
	

ACN Vic.-Una quarantena de capellans del Bisbat de Vic han fet públic aquest 
divendres un comunicat per denunciar la situació que viu Catalunya i demanar la 
llibertat dels consellers i dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, als quals 
consideren "presos polítics". En l'escrit, al qual ha tingut accés l'ACN, denuncien "la 
violència, la mentida, la presó, la persecució de les llibertats de reunió i d'expressió, la 
supressió de les institucions catalanes, la utilització dels jutjats amb amenaça de penes 
extraordinàries" i tot un seguit de situacions que, segons asseguren, "han trasbalsat la 
convivència del país". En aquest sentit, fan una crida als ciutadans i a les forces 
polítiques perquè utilitzin el diàleg i el pacifisme a l'hora de promoure els "drets 
històrics del nostre poble", i esperen el retorn dels drets fonamentals, l'abolició de 
judicis polítics i l'alliberament dels empresonats. 

En l'escrit, els capellans fan constància del "fort trasbals" que viu Catalunya, i asseguren 
que s'ha fet "tot el possible" perquè els catalans "no poguéssim votar". També 
denuncien que "s'ha apallissat brutalment gent pacífica, s'ha tergiversat la informació 
mentint i negant l'evidència i s'ha tancat la presó dos homes de pau".En aquest sentit, 
asseguren que "amb l'aplicació de l'article 155 s'ha subjugat tot un poble abolint les 
institucions valorades democràticament pels seus ciutadans, amenaçant amb trenta anys 
de presó polítics votats pel poble". Els capellades conclouen que "es vol negar al nostre 
poble, amb mitjans ben poc justos, l'exercici del dret a l'autodeterminació".Els capellans 
es remunten a un discurs que el papa Joan Pau II va fer l'any 1995 a l'ONU en el qual es 
legitima el dret fonamental d'autodeterminació: "Ni un estat, ni una altra nació ni cap 
organització internacional, no té mai dret a afirmar que una determinada nació no és 
digna d'existir". 

 

 



 
3 novembre 2017 
 

 
 
N’han parlat també aquestes emissores: 
 

- CATALUNTA RÀDIO 
- Ràdio Manlleu 



- Radio Ona Torelló 
- Ràdio Roda 


