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Comunicat de rebuig del Gremi de 
Llibreters de Catalunya davant la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut  
 
 
Barcelona, 29 de juny de 2010.- Davant l’anunci de la sentència del Tribunal 
Constitucional que declara inconstitucionals diversos articles de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, aprovat en referèndum pel poble de Catalunya l’any 2006, el Gremi de 
Llibreters de Catalunya vol manifestar el següent: 
 

• Donar suport al Parlament de Catalunya a totes les accions institucionals que es 
decideixin per rebutjar la sentència, tal com ja vam fer amb la seva resolució 
aprovada el 29 d’abril proppassat.  

 
• Manifestar el desencís que suposa observar i patir els efectes de la baixa qualitat 

de les institucions estatals espanyoles, que s’han dotat d’un tribunal inquisitorial 
polític, insòlit als sistemes democràtics mundials. 

 
• Fer costat a les institucions cíviques i culturals catalanes que es posicionen a 

favor del dret a decidir de la nació catalana. 
 

• Animar a la ciutadania a informar-se sobre la nostra realitat social, cultural i 
política per escollir el nostre futur, lliurement i amb coneixement de causa. La 
llibreria és un àmbit excel·lent on hom pot trobar obres d’autors i tendències 
diversos que donin resposta a les inquietuds personals i col·lectives i és alhora 
un espai de llibertat sense exclusions.  

 
• Rebutjar el rebaix que es fa a la llengua catalana com a llengua preferent d’ús a 

l’administració contradint l’esperit constitucional que en el seu article 3.3 
garanteix el respecte i la protecció de totes les llengües.  
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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 
Helena Ges Clot / Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17407) – 699 285 915 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
www.monmar.net/bloc 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
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