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Declaracté institucional de la~~",en resposta
a la sentencia emesa pel Tribunal Constitucional

El 18 de junv de 2006, el poble de Catalunya aprovava de manera rnajorítárta,
per via de referéndum amb carácter vinculant, el Nou Estatut de Catalunve.
Amb la celebracló d'aquest referéndum, acabava la tramitació de la reforma del
nou estatut, que havia comencat el 30 de setembre, quan el parlament de
Catalunya aprovava per amplíssima majoria el projecte de Nou Estatut per a
Catalunya. Un text que representava I'expressió unitaria deis anhels
d'autogovern del poble de Catalunya.

Tot i els diversos posicionarnents de les forees polítiques catalanes, en el
referéndum, la majoria de partits catalans varen acatar el seu resultat i es
varen comprometre a defensar amb fermesa i ambícló el Nou text estatutari.

La sentencia emesa pel Tribunal Constitucional, el 28 de junv, en resposta als
recursos d'inconstitucionalitat presentats en contra de l'Estatut de Catalunya és

.injusta i antídernocrátlca en la mesura que modifica un text refrendat pel poble
de Catalunya.

Amb aquesta sentencia s'ha alterat el contingut de l'Estatut i, a més a més, i
de forma no menys important, s'ha trencat el pacte que significa l'Estatut ,
entes com una eina de regulació de les relacions entre Catalunya i l'Estat
espanyoJ. Representa també un atac a la dignitat i la llibertat de tots i
cadascun deis ciutadans de Catalunya, vinguin d'on vlnquln i parlin la lIengua
que parlin. Ens cal, dones, una resposta democrática, unitaria i conerent amb
els valors que enshan mantingut vius com a país al lIarg de la historia.
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Es per tot aixó que el pie de la"()i"tJtfJeié~a aprova els següents acords:
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Primer.- La-Bipu.tdt1ñ de I::leroamostra el seu rebuig a la sentencia emesa pel
Tribunal Constitucional en contra de ,'Estatut de Catalunya.

1'eQ~t: ~ Correa::
Segon.- La DjputaciÓ de L~ida dóna suport a la manifestació en defensa de
l'Estatut i de la voluntat del poble que sota el lema "Som una nació. Nosaltres
decidim" ha estat convocada pel proper dla 10 de juliol a Barcelona.
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Tercer.- la Oipl::ltedé de t:te;da dona suport a les resolucions que de manera
rnejorttárta es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessló monoqráñce
que es celebrara en els propers dies.
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Lleida insta a la totalitat deis ajuntaments de la
demarcació de uet a manifestar, de manera institucional, el seu rebuíq a la
sentencia del Tr:" unal Constitucional.

Cinque.- Fer arribar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, als
diferents grups amb representació a la cambra i a la totalitat deIs ajuntaments
lIeidatans, als consells comarcals de les terres de L1eida, a les Corts de ,'Estat
espanyol °ial Tribunal Constitucional.

L1eida, 30 de juny de 2010


