
  

Òmnium Cultural convoca un acte per qüestionar la 
legitimitat del Tribunal Constitucional amb l’Estatut

Òmnium Cultural convoca un acte al Teatre Nacional de Catalunya el pròxim 25 de 

juny per qüestionar públicament la legitimitat del Tribunal Constitucional per fer 

una sentència sobre l’Estatut i demanar la unitat de la societat catalana.

Junts! Per Catalunya

Dimecres 25 de juny 

20.00 h – Teatre Nacional de Catalunya 

Acte d’unitat ciutadana 

EXIGIM  RESPECTE A LA VOLUNTAT DEL POBLE CATALÀ

ESPANYA ESTÀ TRENCANT EL PACTE AMB CATALUNYA

DEMANEM UNITAT DELS POLÍTICS CATALANS I DE LA SOCIETAT CIVIL CATALANA

• Pel catalanisme polític, democràcia, autogovern polític i reconeixement 
nacional han anat sempre junts al llarg del segle XX.

• El pacte de la transició del 1978, condicionat encara pel règim franquista, va 
permetre que Catalunya i Euskadi poguessin plantejar les seves 
reivindicacions nacionals.

• La diferència que estableix el text constitucional entre nacionalitats i regions 
ha esdevingut una referència purament formal.

 
• És evident que Catalunya i Euskadi són les dues nacions que no estan 

satisfetes amb el nivell d’autogovern aconseguit i per això s’inicia un nou 
procés el 2003.

• Aquest nou pacte es va plantejar per reformar l’Estatut del 1979 que, 
després de vint-i-cinc anys encara no s’havia complert en la seva totalitat.

• El nou Estatut havia d’aconseguir el reconeixement nacional, l’augment i 
protecció de l’autogovern i un sistema de finançament just. 

• L’Estatut aprovat el 2006 en referèndum pel poble català és el resultat d’un 
nou pacte amb l’Estat: el text va ser proposat pel Parlament de Catalunya i 
retallat i aprovat per les Corts Espanyoles.



• Aquest nou pacte ha estat trencat per una de les parts – l’Estat Espanyol - 
en no complir les previsions del nou Estatut, envaïnt competències i 
incomplint els compromisos de finançament.

 
• La part catalana ha complert la seva part del pacte: va acceptar les 

modificacions del Congrés, a pesar seu, i el poble ho va ratificar.

• La part espanyola no l’ha complert. La intervenció del Tribunal Constitucional 
està amenaçant el pacte en tenir una composició partidista i nomenada 
integrament per una de les parts, l’espanyola, en comptes  de tenir la funció 
de protegir les minories permanents com són les nacionalitats històriques de 
l’Estat.

• Per tot això:

NO RECONEIXEM LA LEGITIMITAT DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PER DICTAR UNA SENTÈNCIA QUE TRENQUI 
EL PACTE JA FET ENTRE CATALUNYA I ESPANYA.

Demanem la unitat de la societat catalana i de les seves forces 
polítiques per tal de fer respectar la voluntat del poble de 
Catalunya. 

. OBJECTIUS PRINCIPALS: 

- Promoure la unitat per preparar una resposta ciutadana contra la sentència del 

Tribunal Constitucional.

- Negar la legitimitat d’aquest tribunal per trencar el pacte que va fer Catalunya 

amb l’Estat amb el nou text estatutari, finalment referendat pels ciutadans. 

- Fer palesa aquesta unitat de rebuig d’una sentència del Tribunal Constitucional 

sobre l’Estatut: A través del web  www.omnium.cat/juntspercatalunya, Òmnium 

pretén recollir el màxim d’adhesions possibles –tant a títol individual com a nivell 

d’entitats- per tal de fer palesa aquesta unitat civil de rebuig d’una sentència del 

Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.  



. PROGRAMACIÓ DE L’ACTE: 

19.30 h – Obertura de portes

20.00 h – Inici de l’acte. Parlament a càrrec de Vicent Sanchis, vicepresident 

d’Òmnium Cultural. 

20.30 h – Parlament de Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural. 

21.00 h – Cloenda de l’acte. 


