
NOSALTRES TAMBÉ SOM ARCADI OLIVERES

Els sotasignants d’aquesta declaració subscrivim íntegrament els termes de la declaració que el Doctor 
Arcadi Oliveres, en ús de la seva llibertat d’expressió, ha realitzat sobre els incidents del 15 de juny 
davant del Parlament de Catalunya, a saber: 

“I a més em permeto dir, no perquè aquesta vegada tingui cap informació, sinó perquè 
en actes anteriors s’havien produït situacions similars, que pot ser perfectament que una 
part d’aquesta violència hagi estat originada per agents policials vestits de paisà, perquè 
se que en ocasions anteriors s’ha produït.”

“La violència que es pot haver fet contra les persones no és mai acceptable. Aquesta 
violència l’ha exercit una part mínima, absolutament mínima, dels concentrats i 
d’aquelles persones que estaven a l’acampada.” “No es acceptable la violència vingui 
d’on vingui.”

Per això entenem que qualsevol procediment legal iniciat contra el Doctor Oliveres pel Sr. Conseller 
d’Interior, Sr. Felip Puig, haurà de fer-se extensiu als signants d’aquesta declaració. I així ho fem constar 
a través dels mitjans de comunicació. 

NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS ARCADI OLIVERES

Los abajo firmantes suscriben íntegramente los términos de la declaración que el Doctor Arcadi Oliveres, 
en uso de su libertad de expresión, ha realizado sobre los incidentes del 15 de junio ante el Parlament de 
Catalunya, a saber:

“Y además me permito decir, no porque esta vez tenga ninguna información, sino 
porque en actos anteriores se habían producido situaciones similares, que puede ser 
perfectamente que una parte de esta violencia haya sido originada por agentes policiales 
vestidos de paisano porque sé que en ocasiones anteriores se había producido". 

"La violencia que se puede haber hecho contra las personas no es nunca aceptable. Esta 
violencia la ha ejercido una parte mínima, absolutamente mínima, de los concentrados y 
de aquellas personas que estaban en las acampadas". "No es aceptable la violencia 
venga de donde venga."

Por consiguiente entendemos que cualquier procedimiento legal iniciado contra el Sr. Oliveres por el Sr. 
Conseller de Interior, Sr. 
Felip Puig debería hacerse extensivo a los firmantes de esta declaración. Y así lo hacemos constar dándole 
publicidad a través de los medios de comunicación
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