
 
 
 
 
 
“Deu anys després de la sentència de l’Estatut és imprescindible refer els consensos interns,  
des de la lleialtat i sense exclusions i assolir un pacte  on hi càpiga tothom i on tothom faci 
renúncies” 
 
En  el desè aniversari de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·là diversos articles de 
l’Estatut la Lliga Democràtica vol recordar que l’origen de la situació de bloqueig polític que avui 
viu Catalunya com a conseqüència del procés sobiranista va ser  precisament el tortuós procés 
de reforma de l’Estatut de 2006.  
 
En primer lloc per l’exclusió del PP aleshores partit de govern a Espanya, cosa innassumible en  
qualsevol reforma institucional l’èxit de la qual es vulgui mantenir a llarg termini i que està a 
l’origen de la vergonyosa campanya de recollida de signatures en contra de l’Estatut per part 
dels populars i de la presentació del recurs d’inconstitucionalitat.  En segon terme per la deslleial 
actitud amb la que van afrontar la reforma els partits nacionalistes, CiU i ERC,  més preocupats 
per la seva particular lluita interna que per fer un text ajustat a la llei. En tercer lloc per la 
incapacitat del PSOE de mantenir la seva paraula i acabar  ‘cepillándose el Estatut’ al Congrés. 
En quart lloc per l’anomalia sortosament superada de què un Estatut aprovat en referèndum 
pogués ser esmenat pel Tribunal Constitucional. I en  darrer terme pel partidisme i la feblesa 
institucional demostrada per PP i PSOE en no renovar els magistrats del Tribunal Constitucional 
amb mandat expirat i que s’havien de pronunciar sobre l’Estatut.  Tot plegat va donar lloc a un 
text que va deixar tothom insatisfet. 
 
Deu anys després i amb els funestos resultats del procés sobiranista que volia donar per 
superada l’etapa autonomista és necessari refer els consensos entorn la norma que ens regeix i 
fer-ho des del realisme i la lleialtat i amb plena consciència de que hi ha de cabre tothom i que 
per assolir aquest objectiu tothom ha de fer renúncies. La Lliga Democràtica  aposta per un gran 
pacte entre catalans a través d’un acord parlamentari que haurà de ser votat i rebutja 
l’assumpció de la definició del conflicte en termes Catalunya-Espanya que és el que es dedueix 
de la Taula de Diàleg entre governs per ser una definició que exclou la meitat dels catalans.  
 
Per avançar en aquesta via resulta imprescindible superar la política de blocs,  les lògiques 
majoritàries i defugir la polarització i per això la Lliga segueix treballant per bastir una 
candidatura catalanista el màxim d’àmplia possible de cara a les properes eleccions al Parlament  
compromesa amb la reconciliació entre catalans, amb la reconstrucció de Catalunya ara més 
necessària que mai, amb la regeneració institucional i amb un horitzó polític previsible i 
respectuós a la legalitat.   La Lliga vol oferir un govern efectiu des del consens, centrat en les 
persones,  amb un enfocament pràctic i actiu en solucions per autònoms, empresaris, gent gran, 
joves i famílies que millorin la qualitat de vida i les perspectives de futur dels ciutadans i que 
deixin enrere 10 anys d’inacció en polítiques públiques.  
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