La força de la gent
Catalunya és una cultura, és una llengua, és una forma de ser i d’estar al món.
La seva gent ha sobreviscut, tot i els nombrosos intents de sotmetre-la i assimilar-la.

Aquest breu resum és una pinzellada cronològica del procés sobiranista. Una pinzellada que
mostra la necessitat imperiosa d’abandonar la submissió a un estat que, des de fa segles, no
ha renunciat mai a sotmetre Catalunya, amb qualsevol dels governs que han regit el país. Però
nosaltres estem determinats a tirar endavant el nostre projecte de país i enfocats a l’objectiu:

fer una Catalunya lliure per poder viure en un país normal i amb un estat propi.
En el text que teniu a les mans, hem destacat accions rellevants d’aquest procés democràtic
i les reaccions repressives que l’estat ha endegat sistemàticament per aturar-lo, un estat que
cada cop més ha mostrat la seva imatge més retrògrada i més autoritària.
Però també constatem com els catalans hem recuperat i eixamplat la consciència de país, com
ens hem mantingut ferms davant d’adversitats sovint doloroses, com hem sabut respondre
a les repressions amb accions valentes i decidides, com hem aconseguit fer avançar el procés
sense esperar ni alliberadors ni salvadors. La força d’aquest procés som nosaltres: la gent.

Tot fent memòria de quinze anys de lluita
2005 El 30 de setembre, el parlament de Catalunya aprova el nou Estatut d’Autonomia, amb el vot favorable de tots els
partits llevat del PP que s’hi oposa.
Congreso de los Diputados.

Tot seguit es crea la
Plataforma Catalana pel
Dret a Decidir.

El 2 de novembre, una delegació del Parlament defensa la proposta al

I el mateix dia, el PP presenta un recurs d’inconstitucionalitat al
Tribunal Constitucional de l’Estado Español
Un mes més tard, el
PSOE presenta un text alternatiu amb més del 50% de canvis i Alfonso
Guerra fa gala d’haver-se “CEPILLADO” l’Estatut dels catalans enmig
de forts aplaudiments dels socialistes.

2006 El 18 de febrer, multitudinària manifestació convocada per la Plataforma “Som
una nació i tenim el dret de decidir”.

El 30 de març s’aprova al
Congreso de los Diputados un
Estatut molt retallat.

Abstenció

>50%

El 18 de juny, aquest estatut retallat
s’aprova en referèndum, amb el vot
del 36% dels votants de Catalunya, i
amb més del 50% d’abstenció.
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2007 Campanya «Decideixo decidir». Recollida de signatures per

reclamar al Congreso la potestat de convocar referèndums.
La Plataforma pel Dret a Decidir convoca l’1 de desembre una
manifestació amb el lema «Som una nació i diem prou! Tenim dret a
decidir sobre les nostres infraestructures».
Tres dies després, presentació al Parlament de Catalunya del manifest
«Decidim! Manifest de càrrecs electes locals pel
dret a decidir».

2008 La Plataforma Sobirania i Progrés, organitza la massiva

manifestació de l’11 de setembre sota el lema «Som una nació, volem
estat propi».

2009 El 7 de març, manifestació a Brussel·les a favor de la
independència amb el lema «We want a Catalan State».

Més d’un centenar
d’ajuntaments hissen
l’estelada.

El 13 de setembre,
primera consulta no vinculant
al municipi d’Arenys de Munt.
El percentatge de vots
favorables a la independència
és del 96,2%.
Si:

96,2%
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2010
Sentència del Tribunal Constitucional que
implica una gran retallada de l’Estatut
aprovat en referèndum el 2006.

2011 El 10 d’abril, consulta a

Barcelona i, en mesos posteriors,
consultes a més de 500 municipis i
a altres punts de l’estranger: Països
Baixos, Irlanda, Quebec (Canadà),
Suïssa, Hamburg (Alemanya), Estats
Units…

Gran manifestació sobiranista com a
resposta a la sentència. El lema és «Som
una nació. Nosaltres decidim», i aplega cap
a un milió i mig de persones, segons dades
d’Òmnium Cultural.

El 9 de juliol, manifestació a Barcelona amb el lema
«Pel nostre futur: independència».
Manifestació multitudinària l’11 de setembre.

El 30 d’abril, se celebra la
Conferència Nacional per
l’Estat Propi i s’acorda la
creació de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC).

Neix l’Associació
de Municipis per la
Independència (AMI).
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2012 La Diada reuneix entre 1 i 1,5 milions de persones, sota

el lema «Catalunya, nou estat d’Europa». Es considera un punt
d’inflexió i un catalitzador dels esdeveniments posteriors.
Resolució del Parlament del 27 de setembre:

«El Parlament de Catalunya constata la necessitat que
el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i
democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer
una consulta prioritàriament dins la propera legislatura.»

2013 El Parlament aprova la Declaració de sobirania i del dret a

decidir del poble de Catalunya. Es forma un govern proreferèndum.
L’11 d’abril es constitueix el Consell Assessor per a la Transició
Nacional, l’òrgan assessor de la Generalitat en el procés de transició.
11 de setembre: «Via Catalana cap a la Independència», una cadena
humana d’uns 400 km s’exten des del Pertús fins a Alcanar.

En les eleccions del 22 de
novembre, els partidaris de
celebrar un referèndum sobre
la independència assoleixen la
majoria parlamentària.

Si:

57,79%
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2014 El 16 de gener, el Parlament aprova la petició al Congreso de los Diputados de España perquè
la Generalitat pugui celebrar el referèndum sobre la independència;

El 25 de maig, se celebren les eleccions al Parlament
Europeu i els partidaris del referèndum dupliquen els vots
respecte als comicis anteriors 11 de setembre: ANC i Òmnium
organitzen una concentració en forma de V per reivindicar la
celebració de la consulta sobre la independència.
El 19 de setembre, s’aprova al Parlament la llei de consultes
populars no referendàries i d’altres formes de
participació ciutadana amb el 79% de suport.

El mateix dia el Tribunal Constitucional es reuneix de forma
extraordinària, per primera vegada en la història,
i admet a tràmit els recursos.

Mesos més tard no és
admesa a tràmit pel Congreso
de los Diputados.

Tot i això, el Govern de Catalunya
en manté la convocatòria. El 9
de novembre, se celebra amb una
participació de 2.305.290 ciutadans i
uns resultats del 80,76% favorables a
un estat independent.

El 14 d’octubre, el president Mas substitueix la consulta per un procés de
participació ciutadana que inclou una consulta, i que
també serà suspesa pel
Tribunal Constitucional.
El dia 29, en un consell extraordinari,
el Gobierno de España aprova presentar
recursos d’inconstitucionalitat en contra
d’alguns articles i del decret
de convocatòria
El 19 d’octubre, se celebra al Circuit de Catalunya
de Montmeló la Motorada per la Independència.

El President Mas, la vicepresidenta Ortega i
la consellera Rigau són condemnats a multes i
inhabilitació.

Si:

80,76%
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2015

L’Estat Espanyol no accepta
els resultats de la consulta del 9-N

L’11 de setembre, l’ANC i Òmnium organitzen una
concentració multitudinària que omple l’Avinguda
Meridiana de Barcelona amb l’objectiu de reivindicar la
independència de Catalunya.
El 9 de novembre, el
Parlament declara l’inici del procés de creació de l’estat
català independent en forma de república i l’obertura
d’un procés constituent.

2016 El 10 de gener,

s’investeix Carles Puigdemont
com a president de Catalunya.
Divergències entre els partits
independentistes impedeixen
que s’investeixi Mas.

i el 25 de setembre, es convoquen noves
eleccions, que es consideren plebiscitàries.
Participació rècord del 74,95% ,
Participació
majoria parlamentària independentista i
Declaració d’inici del procés d’independència 74,95%
de Catalunya.

El Gobierno de España intervé
les finances de la Generalitat.

Per primer cop,
Catalunya té un
Govern favorable a la
independència.

El 17 de febrer, el Tribunal Constitucional suspèn el Departament d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
El 6 de juliol
es destapa la “Operación Cataluña” del Gobierno Español, que tenia per objectiu espiar
els polítics favorables al procés independentista català.

11 de setembre, manifestació
amb el lema «A punt».
El 28 de setembre, Puigdemont anuncia
la convocatòria d’un referèndum sobre la
independència de caràcter vinculant el setembre
del 2017.
El 6 d’octubre, el Parlament insta el Govern a
celebrar un referèndum, a impulsar el procés
constituent i a preparar les estructures d’estat.
El 23 de desembre, Pacte Nacional pel
Referèndum.
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2017 El 24 de gener, el Govern presenta el referèndum al Parlament Europeu.
El 28 d’agost, es presenta al Parlament de Catalunya la Llei de
Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República.
El 31 d’agost, el Departament d’Exteriors envia una comunicació
a les cancelleries internacionals amb un informe titulat
«Catalonia’s Legitimate Right to Decide» que avala la legitimitat
del referèndum.

La Guardia Civil
executa nombrosos
interrogatoris a
personalitats catalanes.

Al febrer, el Tribunal
Constitucional anul·la la
resolució del Parlament de
Catalunya que instava
el Govern a celebrar el
referèndum.

El 6 de setembre, després d’un debat molt tens, s’aprova al
Parlament la Llei del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.
Dos dies més tard, en una altra sessió molt i molt tensa, s’aprova la Llei de
Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República.

11 de setembre, Diada del
«SÍ», amb una participació
de cap a un milió
de persones.

La Fiscalia de l’Estat cita
a declarar més de 700
alcaldes, però o bé es
neguen a fer-ho o bé no
s’hi presenten.

Ciutadans, PSC i PPC
abandonen l’hemicicle.

El 15 de setembre,
comença la campanya pel
referèndum
i també els registres,
els segrestos de
béns, les censures…
ordenades per
l’Estado Español.

El president de la Generalitat té el suport dels alcaldes electes.
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Concentracions a tot el país. La de Barcelona se xifra en
40.000 manifestants segons la Guàrdia Urbana. Aldarulls tota
la nit. Protestes de suport a la Plaza del Sol de Madrid.

Rajoy amenaça
amb actuacions
contundents.

El dia 20, la Guardia Civil entra i requisa la
documentació a la Conselleria d’Economia, a la
d’Afers Exteriors, a la de Governació
i a la d’Afers Socials.

L’endemà, enmig de protestes i manifestacions, Puigdemont insisteix que la convocatòria del
referèndum segueix en peu, fa una crida a la participació i anuncia la web on els ciutadans podran
consultar el lloc on han de votar.

El Gobierno de España avisa del tancament de les escoles.

L’1 d’octubre, se celebra el
referèndum malgrat totes
les dificultats.

En moltes escoles, les AMPA i la població civil organitzen activitats durant tot el
cap de setmana, i n’hi ha que s’hi queden a dormir la nit del dissabte.
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Diumenge les urnes
arriben al seu destí i
es constitueixen les
meses.

Alguns col·legis no poden obrir i el conseller de la Presidència
Jordi Turull avisa que s’activa el cens universal; els ciutadans
podran votar en qualsevol col·legi.

A la matinada, els Mossos es personen a les escoles per informar de l’incompliment de l’ordre
judicial. Els concentrats no els deixen entrar als centres.
Els agents de la Guardia Civil entren a diversos col·legis i s’apoderen
d’algunes de les urnes malgrat la resistència.
Les dures imatges
de violència policial comencen a circular per les xarxes i els mitjans
internacionals se’n fan ressò. Malgrat els col·legis tancats i les urnes
requisades, es recompten les paperetes corresponents
a 2.286.217 electors.

El SÍ a favor que Catalunya sigui un Estat independent
en forma de República s’imposa per un 90,18% dels vots.
El 3 d’octubre, es promou una vaga general de protesta.
El 10, el President
trasllada els resultats al Parlament. La victòria del SÍ implica la Declaració
d’Independència, però opta per declarar-la suspesa de forma temporal i
obrir negociacions amb el Gobierno de España.
El dia 26, el President Puigdemont anuncia la convocatòria d’eleccions per
evitar l’aplicació del 155, però no té garanties que el Gobierno de España
aturi l’aplicació del 155 i retira la convocatòria.
Junts pel Sí i la CUP insten
el Govern a aplicar els efectes de la Declaració d’Independència i a obrir un
procés constituent.

Si:
90,18%

El dia 16,
empresonen
Sànchez i
Cuixart, acusats
de sedició.
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Al Parlament es fa
una votació secreta i
Ciutadans PSC i PPC
abandonen
la cambra.

El 27, queda aprovada la Declaració d’independència per 70 vots a favor, 10 en contra i 2
en blanc. Es constituïa, per tant, la República Catalana. La Llei de Transitorietat entraria
en vigor i seria el nou marc legal a Catalunya de forma temporal. L’actual Govern de
la Generalitat, esdevindria el Govern provisional de la República (fins a la convocatòria
d’eleccions constituents).
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, passaria a ser també el
president de la República.

El 30 d’octubre, Puigdemont, Serret, Comín,
Puig i Ponsatí anuncien que es troben a Brussel·les. Uns dies més
tard, es presenten voluntàriament en una comissaria belga.

El 2 de novembre, el vicepresident de la Generalitat, Oriol
Junqueras i els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell
Borràs, Carles Mundó, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim
Forn entren en presó preventiva per ordre de la jutgessa de
l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, acusats de delictes de
rebel·lió, sedició i malversació.

Tot i que la llista més
votada és la de Ciutadans,
els independentistes tornen a tenir majoria
absoluta al Parlament.

Participació
rècord 79,09%

SI 70
NO 10
=2

Mariano Rajoy, anuncia l’aplicació
de l’Article 155, pel qual la Generalitat
passa a estar sota control
del Gobierno de España.

El dia 8, es convoca una nova vaga general. UGT i CCOO
no s’hi adhereixen. Els Comitès de Defensa de la República
(CDR) duen a terme diverses accions organitzades, amb
les quals tallen carreteres, xarxes de tren i accessos
fronterers. Es produeixen concentracions i manifestacions
arreu del territori català.
L’11, manifestació al carrer Marina, sota el lema «Llibertat
presos polítics, som república». S’hi concentren 750.000
persones segons la Guàrdia Urbana.

El 4 de desembre, Llarena allibera part dels presos polítics.
Rajoy convoca eleccions el 21 de desembre. No hi ha acord entre
els partits independentistes per presentar-se en una llista única.
Participació rècord del 79,09%.
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2018 El 17 de gener, se celebra al Parlament el primer ple després de l’aplicació de l’Article 155.
El Tribunal Constitucional suspèn la investidura del President
Puigdemont, exiliat a Bèlgica, i el Gobierno Español posa en marxa un
dispositiu per impedir la seva entrada en territori espanyol.

El dia 25, Felip IV
visita Barcelona amb
motiu del Mobile World
Congress;

El dia 30, el President del Parlament, Roger Torrent decideix ajornar el
ple d’investidura.
No el reben les autoritats de la Generalitat, ni del Parlament, ni l’alcaldessa de
Barcelona. Mobilitzacions i cassolades de protesta. Des d’algun balcó del voltant
del Palau de la Música irromp l’himne de la República.
Desunió entre les forces independentistes. Puigdemont, provisionalment, fa un pas al
costat i després es descarta com a candidat a presidir la Generalitat.
Proposta de Jordi Sànchez com a
president de la Generalitat, però Junts
proposa un tercer candidat, Jordi Turull,
que no aconsegueix el suport de la CUP.

Al març, s’anuncia la formació del
Consell per la República Catalana (CxR),
presidit per Puigdemont.

Llarena no li
permet la sortida
de Soto del Real
per a la seva
investidura.

El 23 de març, Llarena cita a declarar Turull, Rull, Bassa,
Romeva, Rovira i Forcadell. Rovira marxa cap a Suïssa. El jutge
declara presó provisional sense fiança per als altres imputats.
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Mobilitzacions de
protesta aquella nit.

El 25 de març, Puigdemont
és detingut a Alemanya.

Protestes a diversos punts.
El 5 d’abril, l’Audiència de Slesvig-Holstein el deixa en llibertat sota fiança i
descarta la seva extradició a Espanya pel delicte de rebel·lió.

El 10 de maig, i després de setmanes de negociacions molt dures entre els
partits independentistes, Torra és designat com a president.

El dia 29, es fa efectiu l’aixecament del 155.
El 2 de juny, cau el
govern del PP i puja el PSOE. Es restauren les relacions entre el govern
espanyol i el català, i els presos són apropats a presons catalanes.

Les justícies europees
desestimen les peticions
d’euroordres de la justícia
espanyola. Puigdemont torna a
Waterloo.

La manifestació de la Diada
reuneix cap a un milió de
persones sota el lema
«Fem la República Catalana».
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Al setembre, el col·legi d’advocats de Madrid no dona empara a l’advocat Gonzalo Boye però sí que dona suport al
jutge Marchena. Hi ha 235 detencions en l”Operació Judes” per diligències prèvies de fa 4 anys
que l’Audiència Nacional havia mantingut en secret.

2019
Entre febrer i octubre, se celebra el judici que
condemna per unanimitat per sedició i malversació
els acusats polítics i per sedició els líders de les
entitats cíviques. Penes duríssimes de presó.

El lema de la Diada és
«Objectiu independència».
Resposta ciutadana a les sentències liderada
per Tsunami Democràtic, Assemblea Nacional Catalana (ANC),
Òmnium Cultural i Comitès de Defensa de la República (CDR). Una
setmana de protestes multitudinàries:
Bloqueig de l’aeroport
Concentracions a Madrid i a Estrasburg
Marxes per la llibertat
Talls constants de carreteres
Vaga general
Reaccions d’Amnistia Internacional i de múltiples organitzacions
internacionals, governs i parlaments. Declaracions molt dures contra les
actuacions policials, judicials i governamentals espanyoles.

El 19 de desembre, el TSJC condemna
al President Quim Torra per un delicte de
desobediència i queda inhabilitat. S’havia
negat a treure els símbols sobre els presos
polítics del balcó de la Generalitat durant la
campanya electoral.
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2020
Durant el gener, la Junta Electoral Central ordena que es retiri al President
Torra l’acta de diputat.
El 27, el secretari del parlament li retira l’escó, Torra
demana al president Roger Torrent desacatament però la demanda no reïx.

El 28 de setembre,
el Tribunal Suprem confirma
la inhabilitació de Torra.

Torra convoca eleccions.
El 29 de febrer, el Consell per la República convoca un acte a Perpinyà
amb el nom La República al centre (del món) i la participació de Puigdemont, Comín i Ponsatí.
Hi assisteixen unes 200.000 persones.
Estat d’ALARMA PER LA PANDÈMIA.

2021
El 22 de juny, arriba l’indult per
als presos polítics i l’endemà
surten de la presó després de
més de 3 anys i mig.

La Diada de l’11 de setembre
reuneix unes 400.000 persones,
encara amb pandèmia. El 20, 30
i 31 d’octubre, el Consell per la
República convoca eleccions.
El 4 de novembre, Ponsatí, Comín
i Puigdemont inauguren, com a
parlamentaris europeus, l’oficina
a Barcelona.

El 23 de setembre, Puigdemont és detingut a
Sardenya per la insistència del jutge Llarena i
l’Estat espanyol sobre la seva immunitat.
Inde

pend
54,81entistes
%

Puigdemont és alliberat l’endemà
i uns dies més tard el tribunal sard
rebutja l’extradició a Espanya.

El 14 de febrer, se celebren
eleccions al Parlament. Els partits
independentistes reforcen la
majoria absoluta i Pere Aragonès
és investit.
Relats construïts per
la Guardia Civil, vinculant
Ampli desplegament
Procés i Rússia, difosos en
mediàtic i judicial per
mitjans estrangers han de ser
acabar amb el procés.
desmentits al Parlament
de la Unió Europea.

Silenci mediàtic de les
victòries judicials a
Europa de l’advocat de
Puigdemont,
Gonzalo Boye.
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El Suprem obliga les escoles
catalanes a fer, com a mínim, un
25% de la docència en castellà.

El 19 de desembre, es convoca una
manifestació de protesta contra la
sentència que aplega unes 30.000
persones.

La sentència indigna institucions i societat
civil. La presidenta del Parlament diu que
“L’estat espanyol no vol la immersió, sinó la
submissió lingüística”.

A mitjans de novembre, la
justícia europea confirma que les
euroordres de detenció contra
Carles Puigdemont estan suspeses,
blinda a tots els efectes els seus
moviments per Europa i explicita
que això inclou Espanya.

Sou els que, de veritat, els feu por. Lluís Llach
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