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El Parlament de Catalunya votarà avui una oportuna i impecable resolució 

en què es defensa la legitimitat de l’Estatut, s’insta el Congrés dels 

Diputats i el Senat a la renovació dels membres del Tribunal 

Constitucional (TC) amb el mandat esgotat, s’anuncien accions perquè 

l’actual TC es declari «incompetent», després de cinc intents fallits de 

dictar sentència sobre la Carta catalana, i es demana als grups catalans 

al Senat que presentin una proposta de reforma de la llei orgànica del 

Tribunal Constitucional perquè s’impedeixi la pròrroga forçosa del 

mandat dels magistrats en casos de bloqueig com el que està vivint en 

aquests moments la institució. 

 

Tots els grups, excepte el PP i Ciutadans, votaran en principi a favor de 

la resolució. Amb això s’haurà aconseguit la unitat que pretenia el 

president de la Generalitat. Una unitat que no semblava fàcil, atès l’etern 

tacticisme en el qual es consumeix la política catalana, i que s’ha 

aconseguit al cedir el PSC a la pretensió de CiU d’anar més enllà de la 

simple petició de renovació del TC i instar a més la «incompetència» del 

tribunal. 

 

Encara que menor, ahir es va produir un cert distanciament d’ERC, que 

no firmarà la resolució, amb l’argument que els republicans ja donen per 

sentenciat un Estatut que no van recolzar, però sí que hi votarà a favor. 

La decisió de CiU de sumar-se finalment a la iniciativa del tripartit evita la 

imatge d’uns partits polítics incapaços de posar-se d’acord en la defensa 

d’un Estatut al qual la societat civil va donar un suport sense tants 

miraments després de la publicació, a finals de novembre, de l’editorial 



conjunt La dignitat de Catalunya per part d’una dotzena de diaris 

catalans. 

 

Aquesta resolució unitària també serà una bona resposta a les 

declaracions de la presidenta del TC, María Emilia Casas, que ha 

recorregut al tòpic i ha qualificat el debat sobre la sentència de 

«desproporcionada i intolerable campanya de desprestigi empresa des de 

certs sectors polítics i mediàtics». La presidenta del TC s’oblida que, 

entre les causes d’aquest desprestigi, hi ha la mateixa actuació del 

tribunal, incapaç de dictar sentència gairebé quatre anys després que es 

recorregués l’Estatut. 

 

El desprestigi s’ha de carregar també en el deure dels dos grans partits 

espanyols, el PP i el PSOE, incapaços així mateix de posar-se d’acord per 

renovar un tribunal caducat. 

 


