LA PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA - PCDC DONA SUPORT AL
DRET A DECIDIR DE CATALUNYA MITJANÇANT UN REFERÈNDUM.
La Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola - PCDC expressa per acord de la seva
junta oberta de 18 de setembre de 2017 donar suport al Dret a Decidir de Catalunya i a
portar-ho a terme mitjançant un Referèndum, en el qual totes les persones puguin
expressar el seu dret a participar, a votar afirmativament o negativament, o a abstenir-se.
El manifest de la PCDC subscriu també la declaració realitzada per la Federació Ecologistes
de Catalunya.
La Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola - PCDC defensa davant els fets que
s'estan produint a Catalunya aquest més de setembre els valors universals de la llibertat
d'expressió, la llibertat d'informació i la llibertat de manifestació i demana que es puguin
produir sense cap tipus de reducció dels drets bàsics de la ciutadania continguts en la
Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides. Només des de la defensa de les
llibertats de les persones, podrem defensar amb legitimitat la protecció de Collserola, la
defensa dels drets del medi ambient i la natura, els drets dels animals, i preservar el dret a
una vida amb qualitat ambiental en contra dels abusos al territori, en la recerca d'una
sostenibilitat per ales generacions futures.
Vallvidrera, a 21 de setembre de 2017
Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola-PCDC

LA FEDERACIÓ ECOLOGISTES DE CATALUNYA REBUTGEM L'ATAC CONTRA EL DRET A
DECIDIR EL FUTUR DEL NOSTRE PAÍS I CONTRA LES INSTITUCIONS DEMOCRÀTIQUES
CATALANES.
La federació Ecologistes de Catalunya que agrupa les principals entitats ecologistes
catalanes, crida a participar en les manifestacions i actes en defensa de les llibertats
ciutadanes i rebutja les accions repressives ordenades pel govern espanyol contra
membres de les institucions catalanes, alcaldes entitats i ciutadans. Segons l'acord
unànime de la darrera assemblea general d'Ecologistes de Catalunya de juliol
d'enguany el dret a decidir és inviolable i garanteix un futur ambiental i social de les
persones i del nostre país.
Catalunya, 20 de setembre de 2017

