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El Gremi de Llibreters de Catalunya se  
suma a la campanya de suport a l’Estatut  
 
Vol afegir la seva veu a la de les entitats, institucions i partits polítics que 
s’han posicionat a favor del text ratificat en referèndum pel poble català.  
 
Celebra l’editorial comú dels diaris catalans demanant respecte per 
Catalunya i reclama una resolució favorable al Tribunal Constitucional. 
 
Barcelona, 27 de novembre de 2009 
 
Davant de la situació d’incertesa que viu Catalunya a l’espera de la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, i dels constants atacs rebuts des de les forces 
polítiques i mediàtiques espanyoles, el Gremi de Llibreters de Catalunya vol sumar la 
seva veu a la de totes les entitats, institucions i partits polítics que durant les últimes 
hores han expressat el seu suport al text estatutari i han celebrat la publicació de 
l’editorial comú d’ahir de 12 diaris catalans (Diari de Girona, Diari de Sabadell, Diari 
de Tarragona, Diari de Terrassa, El 9 Nou, El Periódico de Catalunya, La Mañana, La 
Vanguardia, Regió 7, Segre, El Punt i l’Avui) demanant respecte per Catalunya i posant 
en entredit la legitimitat de l’alt tribunal.  
 
El Gremi de Llibreters de Catalunya comparteix –com diu l’esmentat editorial– la 
sensació d’esgotament “per haver de suportar la mirada irada dels que continuen 
percebent la identitat catalana (institucions, estructura econòmica, idioma i tradició 
cultural) com a defecte de fabricació que impedeix a Espanya assolir una somiada i 
impossible uniformitat”, i exigeix respecte “per una llengua que en lloc de ser estimada 
resulta sotmesa tantes vegades a l’obssessiu escrutini de l’espanyolisme oficial”. El 
Gremi creu que el tribunal no pot anar en contra de la voluntat del poble català que ja va 
ratificar l’Estatut en referèndum  –que ha estat també aprovat pel Parlament i les Corts 
espanyoles– i, per tant, reclama una resolució favorable que desencalli una situació que 
està provocant una creixent crispació i desencís entre la societat catalana i que té el seu 
origen en el recurs interposat pel Partit Popular. 
 
Per últim, el Gremi de Llibreters de Catalunya vol fer pública la seva intenció de 
continuar donant suport a qualsevol moviment o iniciativa cultural, social, cívica o 
política que reclami respecte per l’Estatut i per l’autogovern de Catalunya i anuncia que 
en el cas d’una resolució perjudicial estudiarà adoptar posicions i actituds més actives.  
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Per a més informació: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Gremi de Llibreters de 
Catalunya 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
www.monmar.net/bloc 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
 
GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA 
Tel.: 93 215 46 10 Fax: 93 487 34 31  
gremidellibreters@gremidellibreters.cat 
www.gremidellibreters.cat 
c/ Mallorca 272-276, 1ª planta 08037 Barcelona 
 
 
 
 
 
 


