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L'IEC adverteix que els drets de Catalunya són 
"previs a la Constitució"  
L'entitat considera que la sentència del TC "vulnera greument la voluntat popular 
expressada en referèndum” 

L'entitat rebutja “qualsevol acte que limiti l'eficàcia dels drets lingüístics individuals i 
col·lectius 

l'Institut d'Estudia Catalans ha fet public aquest 
dimecres els seu rebuig més enèrgic a la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. 

En un comunicat oficial, l'entitat entén que "és 
políticament insòlit i inadmissible que el Tribunal 
Constitucional s'atorgui el dret de decidir sobre la 
constitucionalitat de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya menyspreant la decisió del poble de 
Català”. 

L'IEC considera que “la sentència, pel que fa al 
concepte de nació, el tractament i l'abast de 
l'oficialitat de la llengua catalana, del dret civil de 
Catalunya i dels drets històrics i lingüístics del poble 
de Catalunya, entre altres qüestions, vulnera greument la voluntat popular expressada en referèndum”. 

Afegeix que aquesta resolució posa de manifest “un retrocés democràtic que es pot traduir en conseqüè
inacceptables per al desenvolupament de la vida política, econòmica, social i cultural de Catalunya”. 

En el mateix sentit, l'Institut considera que “Catalunya, com a poble mil·lenari, s'ha reconegut com una n
per tant, té el dret inalienable, previ a la Constitució espanyola, de configurar l'àmbit jurídic de la seva lle
la seva cultura, la seva economia o la seva societat”. 

l'Institut d'Estudis Catalans rebutja “qualsevol acte que limiti l'eficàcia dels drets lingüístics individ
col·lectius i rebaixi l'ús preferent que el català, com a llengua oficial i pròpia, ha de tenir davant de tot
administracions públiques i els mitjans de comunicació públics”. 

Finalment, l'entitat expressa el seu rebuig més enèrgic davant la resolució del TC, que “desnaturalitza l'E
d'autonomia de Catalunya, i crida la ciutadania a defensar cívicament i amb tota la fermesa el dret del 
català a decidir democràticament el seu futur”. 

Darrera actualització ( Dimecres, 30 de juny del 2010 13:38 )  
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Salvador Giner, a la seu de l'IEC, Barcelona Foto: QUIM 
PUIG.
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L'IEC rebutja que es limiti la preferència del català 
als mitjans i administracions 
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SOCIETAT

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, ha rebutjat avui "qualsevol 

acte que limiti l'eficàcia dels drets lingüístics individuals i col·lectius i que rebaixi l'ús preferent 

del català" en els mitjans de comunicació públics i a les administracions. 

   Ho ha dit en una declaració institucional solemne contra la sentència sobre l'Estatut emesa 

pel Tribunal Constitucional (TC) dilluns i en què l'alt tribunal decreta inconstitucionals 14 articles 

--un sobre el català com a llengua "preferent"-- i deixa pendents de la seva interpretació 25 

articles més, entre els quals hi ha el referit al català com a llengua vehicular de l'ensenyament. 

   Giner s'ha oposat que el català sigui rebaixat com a llengua oficial i pròpia, i ha advertit que 

aquesta llengua no es pot veure limitada en les administracions públiques i els mitjans de 

comunicació públics, com així ho estableix la sentència del TC. 

   Ha considerat que la sentència "vulnera greument" la voluntat del poble català expressada en 

referèndum, i ha alertat que aquesta resolució significa una "reculada democràtica" que es pot 

traduir en conseqüències "inacceptables" per al desenvolupament de la vida política, 

econòmica, social i cultural de Catalunya. 

   Per a l'IEC, la sentència del TC "desnaturalitza" l'Estatut del 2006, pel qual ha remarcat el seu 

"enèrgic rebuig" a la resolució judicial i ha fet una crida a la ciutadania a defensar cívicament el 

dret del poble català de decidir el seu futur. 

VULNERA EL DRET INTERNACIONAL 

    Giner, a més d'altres experts en llengua catalana, ha alertat que la resolució del TC vulnera 

els tractats internacionals subscrits pel Govern en què s'estipula que Catalunya té el dret 

"inalienable" de configurar l'àmbit jurídic de la seva llengua i cultura. 

   El president de l'IEC s'ha referit així a la Carta de les Nacions Unides i a pactes internacionals 

de drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides.  

   De fet, el president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics --societat filial de l'IEC--, Josep 

Cruanyes, ha informat que estan estudiant l'àmbit internacional jurídic "per poder afrontar el 

conflicte". 
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L'IEC rebutja la sentència del TC i la qualifica de 
retrocés democràtic  

ACN // 30.06.2010  13.20 h   Ref. 558737  

 

Barcelona (ACN).- L'equip de govern de l'Institut d'Estudis Catalans, encapçalat pel seu president 
Salvador Giner, ha fet aquest dimecres al matí la seva declaració institucional en relació a la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia. L'IEC considera que és 
'políticament insòlit i inadmissible' que el TC s'hagi atorgat el dret de decidir sobre l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya. L'acadèmia de la llengua catalana rebutja qualsevol limitació dels drets 
lingüístics que pugui fer aquesta resolució, que ha qualificat de 'retrocés democràtic', i ha fet una 
crida a la ciutadania perquè es mobilitzi i defensi 'amb fermesa el dret del poble català a decidir 
democràticament el seu futur. 
 

30.06.2010 13.20 h // ACN  Ref. 558737  
 
Insòlit i inadmissible. Així ha qualificat l'Institut d'Estudis Catalans, l'acadèmia nacional de les ciències i les 
humanitats, el dret que s'ha atorgat el Tribunal Constitucional per decidir sobre la constitucionalitat de l'Estatut 
de d'Autonomia de Catalunya. Per l'IEC, el TC no ha tingut en compte la decisió del poble català i per això 
considera que la sentència 'vulnera greument la voluntat expressada en referèndum'.  
 
L'equip de govern de l'IEC, encapçalat pel seu president Salvador Giner, i en boca del secretari general Romà 
Escalas, ha pronunciat aquest dimecres al matí una declaració institucional per mostrar el rebuig a aquesta 
resolució sobre l'Estatut de Catalunya perquè per una banda, limita 'l'eficàcia dels drets lingüístics individuals i 
col·lectius, i per una altra també limita les competències en dret, economia i símbols nacionals. L'IEC ha tornat 
a defensar l'ús preferent del català com a llengua oficial i pròpia.  
 
En aquest sentit, el president de l'IEC creu que l'exclusió del terme 'preferent' en un dels preceptes sobre els 
quals s'ha pronunciat el TC és un 'error' dels molts que té la sentència perquè la llengua catalana és la llengua 
del país de fa 1.000 anys i per tant, ha de ser hegemònica, 'sense esclafar cap altra llengua', amb les quals s'ha 
de conviure de manera harmònica. Giner considera que les lleis del govern en matèria de política lingüística han 
donat resultats positius i que actualment 'el català ha de tenir aquest tracte preferent', per això és 
'inadmissible' violar aquest 'mínim respecte'.  
 
Salvador Giner ha explicat també que aquesta declaració 'cívica i patriòtica', que 's'ajusta a la veritat', es deu la 
contradicció que un tribunal constitucional pugui prendre decisions en contra mateix de la constitució perquè 
s'ha esmenat 'una decisió del poble català, del Parlament i dels diputats espanyols'. Per això la institució ha 
qualificat la sentència de 'retrocés democràtic' que pot comportar conseqüències greus a la vida política, 
econòmica, social i cultural de Catalunya. Per Giner és insòlit que a qualsevol tribunal constitucional del món es 
resolgui un estatut d'aquesta manera, perquè 'mai no qüestionen les decisions que són llei', com és el cas de 
l'Estatut.  
 
Des de l'Institut d'Estudis Catalans s'analitzarà més a fons el contingut íntegre de la Sentència un cop aquest 
sigui públic, però de moment ja ha fet una crida a la mobilització cívica del poble català perquè defensi 'amb 
fermesa' el dret a decidir democràticament el seu futur.  
 
La declaració ha comptat amb l'assistència de nombrosos membres de l'IEC, de totes les seccions i institucions 
filials, que han felicitat l'Institut per aquest iniciativa. El president en funcions de la Secció Filològica, Joan 
Martí, ha fet especial atenció a que 's'ha menystingut la decisió del poble català' i, per tant, 's'incideix de 
manera greu en el caràcter de subordinació que es pretén de Catalunya'.  
 
Jaume Sobrequés, president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, també ha intervingut assegurant que la 
sentència és 'doblement greu' perquè no s'ha tingut en compte la voluntat del poble català i considera que 
aquesta resolució obligarà a 'canviar' l'ordre constitucional i les relacions i el pacte democràtic entre Catalunya i 
Espanya. 
(Seguirà:  vídeo)  
 

   Descarregar totes les imatges       
 

   Àlbums relacionats amb la notícia   Àlbum 17261    




