
Commemoració del 731 aniversari de la Victòria Catalana (1285) 
 

XXXI Trobada al Coll de Panissars 
 
 

  Diumenge, 2 d’octubre de 2016 
Programa: 
 

A les 8 del matí:  Sortida autocar, plaça de la Universitat, davant de la Universitat. 
Esmorzar a l’Àrea de l’Empordà. 
 

A 2/4 de 12: 
Ofrena floral a l’estela commemorativa del coll de Panissars. Recepció de les autoritats. 
 

Commemoracions del 2016: Recordança d’aniversaris de patriotes traspassats. 
18 de juliol del 1936: 80 anys del cop d’estat contra la República, inici de la Guerra incivil 
espanyola. Record i homenatge a les persones que varen patir la guerra i la dictadura. 
 
► 731 anys de la Victòria Catalana del Coll de Panissars (1285): Victòria de Pere el 
Gran, fill de Jaume I, contra l’invasor francès Felip l’Ardit, fill del rei de França. 
 

Paraules de: 
 

▪ Il·lma. Sra. Sònia Martínez i Juli, alcaldessa de la Jonquera. 
 

▪ Il.ltre. Sr.Jaume Ricart, regidor d’ERC de l’Ajuntament de la Jonquera. 
 

▪ Representant de l’IPECC, entitat iniciadora d’aquesta trobada anyal. 
 

▪ Representant de les JERC de la Jonquera i de Figueres. 
 

▪ Sr. Josep Lluís Fernàndez i Safont, coordinador de la Trobada al Coll de Manrella. 
 

▪ Professora Daniela Grau, coordinadora del Dia de la Memòria d’Elna (recordança de la 
massacre d’Elna el 1285 per l’invasor francès Felip l’Ardit). 
 

▪ Dr. Joan Badia i Homs, historiador medievalista, estudiós del monestir de Sant Quirze de  
Colera. 
 

►Acompanyament musical pel Sr. Sergi Labarta, professor de l’Escola de Música de la 
Jonquera: L’emigrant, els exiliats de la Guerra (1936-1939) prengueren aquest cant com a 
símbol d’enyor i d’esperança; Se canta, himne occità; Els Segadors, himne nacional de 
Catalunya. 
 

►A la 1: Visita al Museu Memorial de l’Exili, de la Jonquera. Exposició temporal: “Menús  
    de guerra”. 
 
 

►A 3/4 de 2: Dinar de germanor a la Societat La Unió Jonquerenca, de la Jonquera. 
 
 

►A 2/4 de 4 de la tarda: Sortida per anar a visitar l’històric monestir de Sant Quirze de 
Colera, lloc per on penetraren els francesos en la batalla del 1285. 
 
Import: Autocar i dinar 35 € 
 
 



 

Organització: 
 

INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA CATALANA (IPECC) 
ipecc@ipecc.cat / www.ipecc.cat 
 

Indrets del Record Tel. 93 317 84 68   indretsdelrecord@gmail.com 
 

Llibreria Clau de Volta Tel. 93 351 54 02   claudevolta@hotmail.com 
 

Col·laboració: Ajuntament de la Jonquera Tel. 972 55 40 05. 
Centre Cultural de l’Albera - Can Laporta - Escola de Música de la Jonquera 
Tel. 972 55 57 13. 
 

Sou tots convidats a assistir-hi! 
 
Commemoracions:  
 

731 aniversari de la Victòria Catalana del Coll de Panissars contra 
l’invasor francès (30 de setembre - 1 d’octubre de 1285) 

 

 
 

XXXI aniversari de la trobada anyal al coll de Panissars 
 

L’any 1985 es commemoraren oficialment els 700 anys de la batalla del coll de Panissars, la 
victòria contra la invasió dels francesos al lloc de retirada del vençut i moribund Felip l’Ardit, rei 
de França; es féu un acte institucional amb parlaments sobre la història i s’hi inaugurà una placa 
que en recorda el fet.  
 
Enric Garriga Trullols, president de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), 
transformà aquesta commemoració en trobada anyal. Fou l’iniciador de la continuïtat d’aquella 
commemoració al coll de Panissars. La seva fe i la seva lluita per la independència les va manifestar 
any rere any en cada una de les trobades. Reproduïm un fragment del seu parlament al Coll de 
Panissars del 2006: 
 

“La realitat és que el dret a l’autodeterminació és un dret universal superior a totes les 
constitucions. És mentida que no es puguin fer referèndums per la independència. És mentida 
que aquest Estatut (l’Estatut retallat del 2006), és el millor possible. És mentida que la Unió 
Europea no permeti la independència de Catalunya. És mentida que, per a obtenir la 
independència, calgui passar primer pel federalisme. 

http://www.ipecc.cat/
mailto:claudevolta@hotmail.com


Tinc una llista llarga de mentides que fan circular els polítics i que publica la premsa sense 
vergonya. 

 

Només un front comú farà avançar el país. Tota la resta és una repetició de tots els fracassos 
històrics dels catalans. Hem cremat vides i esforços per mirar d’arribar a un acord amb Espanya 
i ara ens adonem per enèsima vegada que hem tornat a ensopegar. Així hem sacrificat moltes 
vides de patriotes, molts esforços, i ens han robat cabals enormes de riquesa. 
 

Hem de demanar als polítics la independència, perquè no és possible una política social ni de 
progrés sense la independència, amb la qual puguem recuperar els recursos econòmics que 
genera el treball dels catalans, per poder avançar en tots els camps i ser iguals a tots els pobles 
del món que tenen estat propi. 

 
Visca Catalunya lliure!” 
 
 
 
 

Commemoracions 2016:  
 
Les dates d’aniversari ens serveixen per a fer present la memòria i fer reviure 
l’honor que es mereixen els patriotes que recordem. 
 
 
 

5 anys del traspàs d’Enric Garriga Trullols   
 

(Barcelona, 31 de maig de 1926 -17 de novembre de 2011) 
 
 

Enric Garriga Trullols. El 1978 va ser cofundador de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura 
Catalana (IPECC). Des d’aquesta entitat va desenvolupar una gran tasca de promoció 
internacional de la cultura catalana. 
 

També va ser cofundador del Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), entitat que 
fomenta les relacions entre les cultures occitana i catalana. 
 

De professió era enginyer químic. Fou un  activista cultural i polític que va dedicar la seva vida 
a treballar per la independència dels Països Catalans i establir-hi lligams amb la nació occitana. 
 

Quan es va fundar l’IPECC, el seu primer president va ser Fèlix Cucurull, succeït al càrrec per 
Maria Oleart i posteriorment per Enric Garriga Trullols, que n’havia estat secretari des de la 
fundació. 
 



10 anys del traspàs de Francesc Ferrer i Gironès  
 

                                                            (Girona, 26 de juliol del 1935 - 17 de febrer del 2006) 
 

Historiador, polític i escriptor. Va ser senador durant cinc legislatures consecutives fins al 1993, 
diputat al Parlament de Catalunya entre el 1995 i el 2003 i regidor de l’Ajuntament de Girona 
des del 2003. Va actuar com a activista en favor de la llengua catalana i va publicar diversos 
llibres sobre la persecució del català, i va col·laborar en entitats i en mitjans de comunicació. 
L’any 2005 la Generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva 
trajectòria política, cívica i cultural. 
 

El 1963 va ser un dels promotors de la Llibreria Les Voltes a Girona, la primera que en les 
circumstàncies difícils del franquisme tardà es dedicava obertament a la cultura catalana. El 
1972 va esdevenir el president de la nova delegació d’Òmnium Cultural de Girona, que va 
haver de treballar en la semiclandestinitat fins a la mort del dictador. 
 
“Tots els catalans recordem que els Borbons ens varen eliminar les Constitucions. Hom en general no en 
parla, ni recorda les Constitucions Catalanes. En canvi, hauria de ser un element essencial i bàsic per a 
reivindicar la nostra independència política.” Francesc Ferrer i Gironès 
 

30 anys del traspàs de Joan Oliver Pere Quart   
 

(Sabadell, 29 de novembre de 1899 – Barcelona, 18 de juny de 1986) 
 
Poeta, dramaturg, narrador, traductor i director literari.  Emprà com a poeta el pseudònim de 
Pere Quart. És considerat un dels poetes i dramaturgs més destacats de la literatura catalana del 
segle XX. 
 
Subversiu, crític, càustic, inconformista, Joan Oliver va fer de la seva obra literària l’eina d’acció 
d’un home arrelat a les circumstàncies del país. D’esperit iconoclasta i amb uns principis ètics 
insubornables, és un referent d’intel·lectual compromès que ens interpel·la encara avui des de 
la seva reflexió moral. 
 
Ara que a Catalunya bufen nous aires i tenim espai per caminar junts i compartir projectes, 
sapiguem fer-nos nostres les paraules de Pere Quart: “Encara heu d’aprendre la força del 
nombre! La implacable eficàcia d’un no just, compacte i unànime! Arrenqueu-vos la bena.” 
 
 



). 20 anys del traspàs de Fèlix Cucurull  
 

(Arenys de Mar, 12 de gener de 1919 – 4 de febrer de 1996) 
 
Escriptor, poeta i polític. Historiador del nacionalisme d’esquerres. El franquisme va consumar 
la ruptura del món universitari amb els historiadors referencials d’abans de la guerra com 
Antoni Rovira i Virgili o Ferran Soldevila. Els treballs de Jaume Vicens Vives (Notícia de 
Catalunya i Industrials i polítics) varen projectar una interpretació burgesa del catalanisme, un 
catalanisme del “seny” i del “pacte” deslligat dels antagonismes derivats de la lluita de classes. 
Els sectors intel·lectuals i universitaris del PSUC, d’acord amb les seves tesis sobre la qüestió 
nacional i amb la política de “reconciliació” que preconitzaven, van aprofitar les aportacions de 
Vicens Vives per a identificar barroerament catalanisme amb burgesia. En aquest sentit, Jordi 
Solé Tura, que més endavant fou ponent de la Constitució espanyola de 1978, va ser qui va 
reblar el clau amb la publicació de Catalanisme i revolució burgesa. La síntesi de Prat de la Riba 
(1967). 
 

Justament, en aquest context, des de fora de la universitat és on apareixen les rèpliques i les 
aportacions rellevants de Casimir Martí, Josep Benet i Fèlix Cucurull. Destaquen dues obres 
clau de Cucurull: els sis volums de la Panoràmica del nacionalisme català (escrita el 1969 i 
publicada el 1975 per Edicions Catalanes de París) i Orígens i evolució del federalisme català (1970), 
retirada de les llibreries per ordre de la censura). A la primera, va posar a l’abast un munt de 
textos històrics originals i situà el punt de partida de la consciència política diferencial catalana 
en el segle XVII. A la segona obra, va establir el lligam de continuïtat entre el republicanisme 
federal i el nacionalisme polític (reivindicant les aportacions de Baldomer Lostau, Domènec 
Martí i Julià i Josep-Narcís Roca i Farreras).  
 

La seva reinterpretació del període del Sexenni Revolucionari (1869-1873) va posar en evidència 
l’existència d’un catalanisme d’arrels populars i esquerranes anterior al tronc conservador de les 
Bases de Manresa (1892) i de La nacionalitat catalana (1906) d’Enric Prat de la Riba. En aquest 
sentit, destaca la recuperació de la figura Roca i Farreras, que va esbossar la idea dels Països 
Catalans i va propugnar la República Catalana. D’ell n’extragué la distinció del “patriotisme 
social i defensiu de les nacions oprimides contraposat al patriotisme dominador i agressiu de les 
nacions opressores”,  que Cucurull considerà “la primera teorització coherent de la qüestió 
nacional en relació amb l’internacionalisme proletari”. 
 

Durant les dècades de 1970 i 1980 va esdevenir un referent historiogràfic alternatiu, va impartir 
classes d’història a la Universitat Catalana d’Estiu i va escriure assaigs polítics divulgatius i de 
base històrica: Consciència i alliberament nacional (1978), El fet nacional a través de la història (1980), 
Catalunya, nació sotmesa (1981), Llibertat per la democràcia (1986), L’Autodeterminació de Catalunya 
(1991) i El dret a l’autogovern (1995). 
 

Entre el 1977 i el 1981 també fou membre de l’executiva del Consell Nacional Català, i entre el 
1979 i el 1982, president de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana. El 1984 



col·laborà en diverses activitats de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura 
i la Nació Catalanes. El 1985, la Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi.  
El 1988, rep l’homenatge de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent. Funda i 
presideix l’Associació Josep-Narcís Roca i Farreras, fins a la seva mort. El 1991 li és atorgat el 
guardó CIEMEN 1991 (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions). I 
el 1995, a les Jornades Independentistes d’Arenys de Mar, Fèlix Cucurull rep el que serà el 
darrer homenatge en vida. I Arenys de Mar el va nomenar fill predilecte l’any 1996. 
 

“L’home no és lliure si no ho és el poble al qual pertany.” Fèlix Cucurull 
 
 
  

 
 
 

20 anys del traspàs de Maria Oleart   
 

   (Barcelona, 29 de maig de 1929 – Alella, 6 de febrer de 1996) 
 
Maria Oleart i Font, poeta, narradora i activista cultural. 
Viu els anys d’infantesa vora el mar, al Masnou, on es trasllada la seva família poc després que 
ella neixi. A l’escola descobreix la llengua i la literatura a través de les cançons i les rondalles 
populars. A casa la literatura és un fet quotidià que el seu pare, Gumersind Oleart —lector i 
escriptor apassionat— li transmet amb delit. 
 

El caràcter entusiasta i desbordant de Maria Oleart la porta a l’acció pública. Participà 
activament en la resistència patriòtica, abans i després de la dita “transició democràtica”. Va 
prendre part activament en la vida associativa catalana. Col·laborà en associacions de cultura i 
literatura catalanes i fou cofundadora i després presidenta de l’Institut de Projecció Exterior de 
la Cultura Catalana (IPECC), del 1982 al 1988. També fou cofundadora de l’associació Josep 
Narcís Roca i Ferreras. Entre els anys 1981 i 1983 va formar part de la Junta de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC); fou membre del PEN Club Internacional i l’any 1981 
s’incorporà a la seva Junta. Col·laborà i fou membre del consell de redacció de la revista Alella. 
En molts casos va ser la primera dona que participava en els òrgans de gestió d’aquestes 
revistes i entitats. Se li concedí la Medalla d’Honor de Perpinyà. 
 

És autora d’una obra àmplia i heterogènia que inclou poesia, narrativa breu i narrativa infantil i 
que resta, en part, inèdita. És en poesia que ha estat reconeguda com una veu important de la 
poesia moderna de dona. El 1965 Torrell de Reus li publica el primer llibre de poemes, La mort i 
altres coses, amb un pròleg de Mn. Pere Ribot. Altres llibres seus són Enllà (1974), dedicat a la 
mort del seu pare; M’empasso la pols quan beso la terra (Palma: Moll, 1983) i Versos a Anaïs 
(Barcelona: Columna, 1989), en què evoca la figura d’Anaïs Nin.  
 

La seva escriptura està amarada de natura, imaginació i passió. La consciència de gènere és 
també un dels puntals de la seva obra, com es fa palès al seu llibre Versos a Anaïs. Escriu contes 
infantils per a les revistes Tretzevents i Rodamón. En narrativa: Vuit narracions, Centre Comarcal 



Lleidatà (Barcelona), núm. 228, any XX, març 1977; Solitud. Homenatge a Caterina Albert i Paradís, 
dins Premis Caterina Albert i Paradís, II premi de poesia 1989; I premi d’il·lustració 1990. 
(Barcelona: Institut Català de la Dona, 1991). 

Fou guardonada amb diversos premis literaris: el Víctor Català del Jocs Florals celebrats a 
Lausana (1976); la Flor Natural als Jocs Florals de Munic (1977), els darrers celebrats a l’exili. 
Obté el premi literari Don.na de la Institució de les Lletres Catalanes amb Contes estrafets 
(Barcelona: La Sal. Edicions de les dones, 1989), que tenen com a dominador comú el 
protagonisme de la dona en relació amb el viure quotidià. També té publicats  els contes Les 
onades (1987) i La màgia de les espelmes (1991), i contes solts al diari Avui i en diverses revistes. 
Jo pregunto, [cur. i sel. Joana Bel]. Argentona: La Comarcal Ed. Alella: Ajuntament d’Alella, 2007. 
 

Volem fer-ho a la seva manera: sense medalles i amb l’aire popular de les celebracions de carrer. 
 
  amb veu de paper blanc,   
  que t’escoltin les dones de curt alè   
  i que aprenguin —si volen—   
  el respirar a tota consciència. 
 

                                                     Maria Oleart 
 
.  
 
 
 

125 anys del traspàs de Josep-Narcís Roca i Ferreras   
 

                                                                                                              (Barcelona, 1834 – 1891) 
 

Escriptor i polític. Iniciador de l’independentisme d’esquerres modern. Fou un dels teòrics del 
catalanisme republicà d’esquerres. Estudià medicina a Madrid, i allí col·laborà a la revista La 
República Ibérica. Fou també col·laborador de La Renaixença. El Federalista, La Publicidad, El 
Diluvio, L’Arc de Sant Martí i Revista de Gerona, on va escriure sobre l’art de Girona. També fou 
membre de l’Acadèmia Medico-Farmacèutica i soci honorari del Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona. 
 

Defensà el republicanisme federalista, en què proposà un catalanisme des d’una perspectiva 
anticonservadora, que defensava el catalanisme progressiu enfront del catalanisme conservador, 
que considerava un intent de manipulació de les classes dominants per mantenir llur situació 
privilegiada. A causa de l’article Dos procediments per a l’emancipació (1878) fou acusat de delito de 
rebelión por medio de la imprenta i fou posat fora de la llei. El 1886 es va dictar una nova ordre de 
presó contra ell per l’article Ni espanyols ni francesos i hagué d’anar a tribunals. L’abril de 1886 
també va redactar i encapçalar les 6.000 firmes del famós Missatge d’Adhesió al Poble Irlandès que 



fou publicat a L’Arc de Sant Martí i enviat a Charles Stewart Parnell, líder nacionalista irlandès. 
Darrerament ha estat reivindicat ideològicament per l’independentisme d’esquerres. 
 
130è aniversari del primer gran discurs independentista 
 

La Comissió de la Dignitat, amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), l’Ateneu Barcelonès, el 
Cercle Català de Negocis (CCN) i la revista Sàpiens, organitzaren pel dilluns, dia 25 de juliol de 
2016, a l’Ateneu Barcelonès, l’acte “Aquí va néixer tot” per recordar el 130è aniversari del 
primer gran discurs independentista pronunciat en un esdeveniment públic. S’hi rememorarà el 
discurs de Roca i Ferreras que es va fer el 25 de juliol de 1886 al Teatre Novetats, del passeig de 
Gràcia de Barcelona. Fou un acte multitudinari per a protestar pel tractat de lliure canvi (signat 
entre l’estat espanyol i la Gran Bretanya) que causà un greu perjudici a la indústria catalana. Un 
metge barceloní hi va llegir una carta tramesa al míting per Josep Narcís Roca i Ferreras, 
conegut columnista i farmacèutic, reconegut com el primer teòric de l’independentisme català. 
El discurs va causar un autèntic furor i se’n va fer ressò tota la premsa de Barcelona: de La 
Vanguardia al Diario de Barcelona. “Aquí va néixer tot” pretén fer un paral·lelisme entre el 
missatge de l’any 1886 i la situació actual de Catalunya, en relació amb el tracte econòmic de 
l’Estat espanyol. L’acte serví per a destacar el sobiranisme com a reivindicació política històrica 
i com a clam transversal de la societat catalana. 
 
 “Sense patriotisme, sense amor a la terra i les seves glòries, sense afecte als avantpassats i al seu record, 
no hi ha nacionalitat.” Josep-Narcís Roca i Ferreras 
 
 
 
 

700 anys del traspàs de Ramon Llull   
 

                                     Palma, Mallorca,1232 – Tunis, Tunísia, 1316) 
 

 

Escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner. Conegut per la seva extensa obra escrita 
redactada en català, occità, llatí i àrab. Destaca, juntament amb l’autor del Llibre dels fets, per la 
seva producció literària en llengua catalana i és considerat el primer autor a fer servir una 
llengua vulgar per fer arribar millor a la gent els coneixements filosòfics, teològics i místics. 
Dins d’aquesta voluntat divulgativa va escriure-hi novel·la moral i llibres de divulgació 
científica i tècnica. 

 
Ramon Llull, pare de la Pàtria catalana. Bernat Joan i Marí. Eivissa, 5 d’abril de 2015. 

 

(fragments) 
 

“Cada nació mínimament consolidada compta amb els Pares de la Pàtria. El terme, sinònim de 
pares fundadors i similars, s’usa molt habitualment, no només dins la literatura anglosaxona o 
americana, sinó també dins altres tradicions historiogràfiques i culturals. 



Qui serien els pares de la nostra nació? Si ens ateníem a l’esfera política, trob evident que el 
primer, el més indiscutit,  el que se celebra amb tota normalitat i devoció tant a Catalunya com 
al País Valencià i a les Illes Balears és el rei Jaume I, anomenat fins i tot l’Alt Rei En Jaume, per 
deixar clar que no ens remetem a un simple nombre ordinal, sinó a la categoria específica de 
fundador de la nació. 
(....) 
Dins l’esfera cultural, evidentment, personatges com l’abat Oliba, fundador del monestir de 
Ripoll, el gran cronista Ramon Muntaner, de qui enguany commemoram el 750è aniversari del 
naixement, o el magnífic poeta Ausiàs March també formarien part de la galeria de pares de la 
pàtria.  
Per damunt de tots ells, sia’m permès el símil monàrquic, hi regnaria el nostre Ramon Llull, el 
Doctor Il·luminat, pare no només de la pàtria, sinó de la sang de la pàtria, que és la llengua. 
Llull va ser el gran artífex medieval de la llengua catalana. Crec que els governs de Catalunya i 
(en aquell temps) de les Illes Balears, juntament amb el d’Andorra i amb nombrosos 
ajuntaments dels diferents països que conformen la nostra nació varen fer molt bé a l’hora de 
posar el nom de l’insigne mallorquí a l’Institut per a la promoció exterior de la llengua i la 
cultura catalanes. 
(...) 
I, al seu costat, els que forjaven la llengua i la cultura: un príncep de les lletres com Jacint 
Verdaguer, lingüistes com Pompeu Fabra, Antoni Maria Alcover o Francesc de Borja Moll. 
(...) 
Al santuari de Lluc, al cor de la Serra de Mallorca, hi ha una galeria de sants i beats del poble de 
Mallorca. Davall el bust del beat Ramon Llull hi podem llegir la següent inscripció: "Beat 
Ramon Llull / (Ciutat de Mallorca, 1232-1326) / Jo som Ramon Barbaflorida / lo Foll per amor 
/ Laic arabista (Christianus Arabicus), / Capdavanter del diàleg interreligiós. / Filòsof i teòleg 
(Doctor Il·luminatus), / l’Il·luminat. / Joglar de Nostre Senyor i de la / Dona d’Amors. / 
Escriptor prolífic (Pare de la Pàtria Catalana)". 
 

Aquest fou Ramon Llull. Aquest és el Ramon Llull que el Govern1 amaga o disfressa.” 
 
 
1. L’autor es refereix al govern balear del PP de Bauzà, en aquesta data. 
 
 



80 anys  del cop d’estat contra la República 
inici de la  Guerra incivil espanyola 
 
A vuitanta anys del començament de la Guerra, el Govern de la Generalitat proposa a les 
institucions públiques i a les entitats de la societat civil que participin en la rememoració 
d’aquells fets, amb la voluntat de tornar a proclamar Catalunya una terra de pau. 

La commemoració, que s’inicia el 18 de juliol, vol recordar i homenatjar les persones que van 
patir les conseqüències de la Guerra i la posterior dictadura, fent així protagonistes els qui amb 
tantes dificultats van lluitar per la pau i la llibertat al nostre país. 

Volem compartir aquesta efemèride amb el conjunt de la societat catalana: amb les institucions 
de la Generalitat de Catalunya, l’Administració local catalana (diputacions, ajuntaments i 
consells comarcals), universitats i institucions acadèmiques, i amb les entitats de la societat civil 
que s’hi sentin concernides. I especialment, també amb els ciutadans més joves, que potser 
encara perceben els efectes d’aquella guerra des de la llunyania. Tots, sense excepció, estem 
convidats a formar-ne part. 

• Dilluns 18 de juliol a les 19.30 té lloc, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, l’acte 
institucional que inicia el programa de commemoracions que es preveu de dur a terme 
durant tot l’any. 
 

• L’acte vol homenatjar els homes i dones que van patir els estralls de la guerra, el drama 
de l’exili i la sordidesa de la repressió franquista; recordar que hi va haver un conflicte 
bèl·lic, amb tota la destrucció i la mort que va comportar, i lligar aquest esdeveniment als 
conflictes actuals, amb una clara vocació d’arribar a les persones més joves. 
 

• S’ha convidat a assistir a l’acte totes les institucions del país, les associacions i entitats 
memorialistes, testimonis i públic en general. 
 

Ara fa 80 anys: 
 

El 18 de juliol del 1936, un grup de militars es va revoltar contra la República. Començava una 
guerra incivil que duraria tres anys. Després s’establia la dictadura. Franco va enviar l’adversari 
a la mort, a les presons i a l’exili. Va instaurar una maquinària repressora summament eficaç. Va 
imposar un discurs únic, el del “Glorioso Alzamiento” i la “Cruzada”. El dictador va dividir el 
país entre vençuts i vencedors. (Ara) 

Aquest 2016 Catalunya commemora els 80 anys de la Guerra incivil contra la 
institucionalització de la desmemòria. 

“La vida dels morts consisteix a trobar-se presents en la memòria dels vius” (Ciceró). 
 
“Aquí no hay quien pueda intentar, ni aún siquiera con el pensamiento, atentar contra la 
unidad de la patria, porque sobre él caerá inexorablemente el peso de la ley.” (Juan Antonio 
Cremades, governador civil de Lleida, al diari La Mañana, 28 de gener de 1939) 
 

Cada cop que el PP invoca el pes de la llei, pensem en aquesta declaració. 



Avui, 2 d’octubre de 2016, en aquest lloc històric del coll de Panissars, volem fer també un 
record  i homenatge a les persones que varen patir la guerra, l’exili i la dictadura. 
 

El poeta Pere IV va immortalitzar l’exili de milers de víctimes d’aquesta guerra amb el poema 
Corrandes d’exili, que ens llegeix l’arqueòloga Maria Dolors Làzaro i Palau. 
 

   CORRANDES D’EXILI 
 

   Una nit de lluna plena  
   tramuntàrem la carena,  
   lentament, sense dir re...  
   Si la lluna feia el ple  
   també el féu la nostra pena.  
 
   L’estimada m’acompanya  
   de pell bruna i aire greu  
   (com una Mare de Déu  
   que han trobat a la muntanya.)  
 
   Perquè ens perdoni la guerra,  
   que l’ensagna, que l’esguerra,  
   abans de passar la ratlla,  
   m’ajec i beso la terra  
   i l’acarono amb l’espatlla.  
 
   A Catalunya deixí  
   el dia de ma partida  
   mitja vida condormida:  
   l’altra meitat vingué amb mi  
   per no deixar-me sens vida.  
 
   Avui en terres de França  
   i demà més lluny potser,  
   no em moriré d’enyorança  
   ans d’enyorança viuré.  
 
   En ma terra del Vallès  
   tres turons fan una serra,  
   quatre pins un bosc espès,  
   cinc quarteres massa terra.  
   "Com el Vallès no hi ha res".  
 
   Que els pins cenyeixin la cala,  
   l’ermita dalt del pujol;  
   i a la platja un tenderol  
   que batega com una ala.  
 
   Una esperança desfeta,  
   una recança infinita.  
   I una pàtria tan petita  
   que la somio completa.     
                                                                           Pere Quart 



El professor de l’Escola de Música de la Jonquera, Sergi Labarta, ens interpreta la música de 
L’emigrant. Aquesta mateixa gent que varen patir l’exili de la guerra de 1936-1939 a Europa i a 
Amèrica prengueren aquest cant com a símbol d’enyor i d’esperança. Al poema de Jacint 
Verdaguer hi posà música Amadeu Vives, i la dedicà a l’Orfeó Català, que l’estrenà el 8 d’abril 
de 1894. L’emigrant s’ha convertit amb el temps en un cant patriòtic nostàlgic, especialment per 
als exiliats, emblemàtic i representatiu de la identitat nacional catalana. 
 

 L’emigrant 

 Dolça Catalunya, 
 pàtria del meu cor, 
 quan de tu s’allunya 
 d’enyorança es mor. 

                    I 

Hermosa vall, bressol de ma infantesa, 
      blanc Pirineu 
marges i rius, ermita al cel suspesa, 
      per sempre adéu! 
Arpes del bosc, pinsans i caderneres, 
      cantau, cantau, 
Jo dic plorant a boscos i riberes: 
      adéu-siau! 

                   II 

 

On trobaré tos sanitosos climes, 
      ton cel daurat? 
Mes, ai, mes ai! on trobaré tes cimes, 
      bell Montserrat? 
Enlloc veuré, ciutat de Barcelona, 
      ta hermosa Seu, 
ni eixos turons, joiells de la corona 
      que et posà Déu. 
 
                   III 

Adéu, germans; adéu-siau, mon pare, 
      no us veuré més! 
Oh!, si al fossar on jau ma dolça mare, 
      jo el llit tingués! 
Oh mariners, lo vent que me’n desterra 
      que em fa sofrir! 
Estic malalt, mes ai! torneu-me a terra, 
      que hi vull morir! 

        Jacint Verdaguer 
 

 



731 aniversari de la Victòria Catalana 
contra l’invasor francès (1285) 

 
→Pere I el Catòlic. Comte de Barcelona, rei d’Aragó, sobirà de gairebé tota la Provença, 
comte de Girona, d’Osona, de Ribagorça, de Sobrarb, de Besalú, de Cerdanya, del Rosselló i 
del Pallars Jussà. Es casà amb Maria de Montpeller, senyora de Montpeller. 
 
→Jaume I el Conqueridor. Fill de Pere I el Catòlic i de Maria de Montpeller, neix a 
Montpeller el 1208 i mor a València el 1276. Comte de Barcelona, rei d’Aragó, de València i 
de Mallorca, comte de Ribagorça, senyor de Montpeller. 
 
→La divisió del regne. En el seu testament Jaume I el Conqueridor reparteix el regne entre 
els seus fills, Pere II el Gran i Jaume II, cosa que motiva greus desavinences entre ells. 
 
→Pere II el Gran. Comte de Barcelona, rei d’Aragó, de València i de Sicília, comte de 
Ribagorça. Regnà del 1276 al 1285. Fill de Jaume I el Conqueridor i de Violant d’Hongria. 
Neix a València el 1240 i mor a Vilafranca del Penedès el 1285. Es casà amb Constança de 
Sicília. 
 
→Jaume II. Rei de Mallorca, comte de Rosselló i de Cerdanya i senyor de Montpeller, baró 
d’Omelàs i vescomte de Carladès. Regnà del 1276 al 1311. Fill segon de Jaume I i de Violant 
d’Hongria, neix a Montpeller el 1243 i mor a Mallorca el 1311. Es casà amb Esclarmonda de 
Foix, germana del comte Roger Bernat de Foix. 
 

La Batalla de Muret (1213) 
 

►1213. Croada dels francesos contra els albigesos. Amb l’excusa de combatre el cisma 
dels càtars, França es vol apoderar de tots els territoris occitans. Pere I el Catòlic acut a 
ajudar els occitans i mor a la batalla de Muret el dijous 12 de setembre de 1213. Els francesos 
s’apoderen d’Occitània. 
 
Victòria Catalana contra l’invasor francès (1285) 
 

►1282. Anatema de l’Església catòlica contra Pere el Gran. El novembre de 1282, el 
pontífex Martí IV, d’origen francès, excomunica Pere II el Gran. El març de 1283 el declara 
desposseït dels seus regnes i dóna la investidura del regne de Sicília a Carles I d’Anjou. A 
l’agost, adjudica els regnes de Pere II el Gran a la casa reial de França. 
 
►1283. Des de l’agost, Felip III l’Ardit, rei de França, comença a preparar la que serà la 
croada contra Catalunya. 
 
►1285. Per Pasqua, acuden croats de totes les regions de la Gàl·lia i de moltes altres nacions 
de l’occident d’Europa. Els croats es concentren a Tolosa de Llenguadoc. Felip l’Ardit 
pren l’oriflama a Sant-Dionís. 
 
►1285. El 30 d’abril, Felip l’Ardit fa la seva entrada a Narbona, on s’organitzen les forces, i 
pren el comandament de l’exèrcit. Felip el Bell, el seu fill, segueix son pare a contracor. 
 



►1285. Pere el Gran prepara la defensa. Disposa que siguin guarnits de tropes els passos 
dels Pirineus. El mes de maig fa una crida als aragonesos, als quals assenyala els punts que han 
de guardar per tal que Felip l’Ardit no pugui entrar per Navarra. Pere II de Catalunya-Aragó 
Pere el Gran confia l’avantguarda de l’atac a Ramon de Montcada i d’Aragó. El 15 de maig crida 
la seva gent de Catalunya. S’ordena als catalans de concentrar-se a Figueres, on acut el sobirà. 
 
► 1285. La massacre d’Elna. El 25 de maig, els francesos fan una gran mortaldat, incendien 
la catedral, amb la gent a dins que s’hi havien refugiat, violen i saquegen Elna amb gran 
crueltat. 
 
►Entrada dels francesos. Una traïció, sembla, fou la causa que l’exèrcit croat pogués passar 
els Pirineus. Els fou indicat un pas a la muntanya, pel coll de la Maçana, per on podien 
travessar sense xocar amb la resistència dels catalans. Entrada per mar: la flota francesa passa 
de Cotlliure a Roses. Maten i saquegen arreu per on passen. 
 
►La resistència catalana. Els francesos invasors xocaren des de bon principi amb 
l’hostilitat violenta dels catalans, una barrera més insuperable que tots els obstacles naturals. 
S’havien cregut que, venint en nom de l’Església, serien acollits pacíficament pels fidels 
catòlics del reialme d’Aragó, i que no prendrien partit per un rei excomunicat: no havien 
comptat amb el patriotisme local, vivament sobreexcitat. La presència de l’estranger exaltà, 
com sempre, el cap d’aquests indomables muntanyesos, i l’amor de la independència s’imposà 
en ells a tot altre sentiment. 
 
►Crida a sometent. El rei Pere el Gran convocà el sometent general en virtut de l’usatge 
Princeps namque, que li conferia la potestat de cridar a les armes en cas d’invasió del territori. 
 
►Pere el Gran crida el reforç de l’almirall Roger de Llúria i els almogàvers per menar una 
gran batalla contra els invasors. 
 
►Coronació de Carles de Valois. Els francesos s’apoderaren de Peralada, Castelló 
d’Empúries i Roses. A Castelló d’Empúries fou coronat comte rei de Catalunya i rei Aragó 
Carles de Valois, fill de Felip l’Ardit. La plaça de Roses els era indispensable per a assegurar 
les comunicacions del seu exèrcit amb la flota encarregada de proveir-lo. 
 
►L’estratègia del rei Pere el Gran era deixar entrar l’invasor terres endins, i quan es 
trobessin en ple país enemic, lluny de llurs bases, els tallaria les comunicacions per mar. 
 
►La victòria catalana fou completa. Roger de Llúria penetrà al port de Roses i ocupà la 
vila, a la qual la guarnició francesa havia calat foc. La Roncièrere coneix que “la primera 
vegada que França lliurava una guerra marítima tenia contra ella la potència naval més 
temible... els ballesters de Catalunya, els més hàbils del món”. 
 
►1285. Retirada pel coll de Panissars: 30 de setembre i l’1 d’octubre. La crònica de 
Ramon Muntaner explica que a l’avantguarda hi anava el comte Roger Bernat de Foix amb 
500 cavallers. Seguien el primogènit, Felip el Bell, el rei moribund en la seva llitera i el 
cardenal legat. Pere el Gran havia donat l’ordre que aquesta avantguarda, en la qual anava el 
rei moribund, no fos atacada ni inquietada. Però el gros de l’exèrcit, que seguia més enrere, 



fou objecte, de la terrible escomesa dels catalans. Almogàvers i mariners de la flota de Roger 
de Llúria no es pogueren contenir i hi hagué una gran carnisseria. 
 
►Com remarca Ferran Soldevila, “prou va fer Pere II deixant sortir de Catalunya els 
membres de la família reial francesa, entre ells el pretendent a la seva corona, quan tan fàcil li 
hauria estat d’apoderar-se’n. Ben segur que els seus rivals, en un cas semblant, no haurien 
mostrat tanta generositat com ell va mostrar”. 
 
►El rei de França, Felip l’Ardit, sabent que el seu hereu, Felip el Bell, no era partidari de la 
política de la croada, li féu jurar en el seu llit de mort que la continuaria i que ajudaria son 
germà Carles de Valois a posseir el reialme catalanoaragonès. 

 
~~~~~~~ 

 
CATALUNYA SEGLE XXI 
 

El procés cap a la independència de Catalunya 

Els arguments que sostenen la creació d’un Estat català independent són diversos i inclouen tant factors 
culturals i lingüístics com de caràcter històric i polític, i també factors econòmics i de benestar social. 

2004. 12 de novembre. Se celebra al Castell de Miravet la primera Cimera de l’Estatut entre els líders 
de quatre grups parlamentaris. Des de febrer de 2003 a juliol de 2005, una comissió parlamentària amb 
participació de tots els grups elabora un projecte de nou Estatut de Catalunya. 

2005. 30 de setembre. El Parlament de Catalunya aprova la reforma de l’Estatut. 

2005. A finals d’any es crea la Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) amb l’objectiu principal de fer una 
gran manifestació sota el lema "Som una nació i tenim el dret de decidir" per reclamar que, com a nació, 
el poble català ha de poder decidir el seu futur lliurement i que, per tant, s’ha de respectar l’Estatut 
d’Autonomia aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005, conegut també com 
l’Estatut de Miravet. A aquesta plataforma s’hi uniren unes 700 entitats, 58 ajuntaments i més de 4.000 
persones a títol individual. 

2006. 21 gener. El pacte Mas-Zapatero, primera retallada de l’Estatut. Reunió a la Moncloa entre el líder 
de CIU Artur Mas i el president del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, en la qual arriben a 
un acord sobre el redactat final de l’Estatut que modificava notablement l’aprovat al Parlament de 
Catalunya i el fa bastant més semblant al del 1979. 

2006. 18 de febrer. Manifestació amb el lema Som una nació i tenim el dret a decidir, convocada per la 
Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) (en reacció amb la retallada del pacte Mas-Zapatero). La 
manifestació va rebre el suport d’ERC, mentre que la resta de partits van renunciar a participar-hi. 

2006. 30 de març. El Congrés dels Diputats aprova la proposta d’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb 
els vots favorables de PSOE (162), CiU (10), PNV (7), IU-ICV (5), CC-NCa (3) BNG (2), els vots en contra de 
PP (145), ERC (8) i EA (1) i les abstencions de la Chunta Aragonesista (1) i Nafarroa Bai (1). Després d’una 
llarga i complexa negociació d’esmenes entre els partits amb representació al Congrés, es varen retocar 
més del 50 % dels articles. 



2006. 10 de maig. La proposta d’Estatut va és aprovada al Senat d’Espanya amb els vots favorables de 
PSOE, CIU i IU, els vots en contra de PP i les abstencions d’ERC, EA i el PAR. 
ERC va votar en contra de l’Estatut al Congrés, però es va abstenir al Senat per evitar que sortís "no" i va 
demanar el vot negatiu en el referèndum. Aquestes decisions varen provocar que el president Pasqual 
Maragall els expulsés del Govern tripartit l’11 de maig de 2006. 
 
2006. 18 de juny. Referèndum de ratificació sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb caràcter 
vinculant, per decidir l’entrada o no en vigor del nou Estatut (retallat) aprovat per les Corts Generals 
d’Espanya. Tenia la pregunta següent: «Aproveu el projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya?». 
(L’Estatut del 1979 establia la necessitat que la seva reforma fos ratificada en referèndum pels ciutadans 
de Catalunya). CiU, PSC i ICV-EUiA varen demanar el “sí”, mentre que ERC i PP varen demanar el “no”, 
per raons diferents: el PP, mantenint el seu rebuig a la proposta original per considerar-la 
inconstitucional; i ERC, en entendre que les modificacions al text introduïdes en el seu pas per les Corts 
espanyoles n’havien afectat aspectes fonamentals. El resultat del referèndum va ésser d’un 73,9 % de 
vots a favor i un 20,76 % de vots en contra. 
 
2007. 1 de desembre. Manifestació convocada per la Plataforma pel Dret a Decidir, aquest cop amb el 
lema Som una nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures. El manifest 
de la convocatòria exigia el traspàs de la xarxa de transports i d’infraestructures a la Generalitat de 
Catalunya, la publicació de les balances fiscals entre Catalunya i l’Estat espanyol i que la Generalitat 
recaptés i gestionés tots els impostos dels catalans. A la manifestació hi donaren suport CIU, ERC, ICV, 
EUiA i la CUP, entre molts altres partits de caràcter més minoritari, així com 200 entitats dels Països 
Catalans i una cinquantena de personalitats de la societat civil. 

2008. 11 de setembre. La manifestació de l’Onze de Setembre amb el lema Som una nació, volem un 
estat propi va aplegar milers de persones als carrers de Barcelona. Una de les pancartes deia: “No ens 
cal cap Estatut, ni cap acord de finançament. Només ens cal tornar a ser lliures!”. 

2009. 7 de març. Anada de milers de catalans a Brussel·les per la manifestació independentista 
promoguda per la plataforma Deu Mil a Brussel·les, amb el lema Wewant a Catalan State. Va suposar 
un punt d’inflexió de l’independentisme català i va permetre la visualització de les reclamacions 
independentistes a nivell internacional. 

2009. 11 de setembre. La manifestació l’11 de Setembre commemora la caiguda de Barcelona en mans 
de les tropes borbòniques l’any 1714. És un homenatge a la resistència del poble català de tot temps. 

2009. 13 de setembre. A Arenys de Munt es va fer la Consulta per la independència de Catalunya. El 
“sí” es va imposar amb un 96,2 % sobre un 41 % de participació. Basant-se en aquest èxit es va iniciar un 
procés amb moltes més consultes sobre la independència. Aquest va ser un moviment cívic que va 
recollir al voltant de 600.000 vots favorables a la independència i en el qual va votar la meitat de la 
població catalana. Aquest fet assenyala una tendència creixent dels partidaris d’un estat propi, enfront 
dels autonomistes, els federalistes i els regionalistes. 
 
2010. 10 de juliol. La manifestació amb el recorregut de tot el Passeig de Gràcia, Gran Via i fins a la plaça 
de Tetuan amb el lema Som una nació. Nosaltres decidim, amb el suport de la majoria dels partits 
polítics representats al Parlament de Catalunya (excepte el PPC i C’s), així com dels sindicats i prop de 
1.600 entitats, va ser una demostració col·lectiva de resposta a la sentència del Tribunal Constitucional 
d’Espanya, òrgan no judicial que havia retallat l’Estatut aprovat pel poble català en referèndum el 2006. 
Va ser la manifestació més multitudinària de la història de Catalunya fins a aquella data: va aplegar 
entre 1,1 milions de persones segons la Guàrdia Urbana i 1,5 segons Òmnium Cultural, que 
l’encapçalava. Va ser un clam per la independència i el dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur. 



2010. 11 de Setembre. Les entitats Sobirania i Progrés, Sobirania i Justícia, Plataforma pel Dret a Decidir 
i Intersindical-CSC han convocat la Manifestació de la Diada de Catalunya i nombroses entitats i 
personalitats de la societat catalana hi han donat suport, com són Òmnium Cultural, Cercle Català de 
Negocis, Deumil.cat, FNEC, Col·lectiu Emma... El recorregut va de la  plaça d’Urquinaona a l’Arc de 
Triomf, de Barcelona i el manifest és "Pel futur, pel progrés i per la justícia: Som una Nació, volem Estat 
propi!".  

2011. 25 de maig. Es constitueix legalment com a entitat l’Assemblea Nacional Catalana. La idea de la 
creació d’aquesta entitat de caràcter transversal va néixer a Arenys de Munt el dia de la consulta per la 
independència (13 de setembre de 2009). L’assemblea constituent de l’ANC tingué lloc el 10 de març de 
2012 al Palau Sant Jordi de Barcelona, on s’aprovaren els estatuts, el reglament intern i el full de ruta 
cap a la independència.  

2011. 11 de setembre. Milers de persones es manifesten a Barcelona amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya amb el lema Junts per la independència. La concentració aplega entitats, plataformes i 
partits independentistes, a banda de nombrosos ciutadans a títol individual. Durant el recorregut es 
poden sentir proclames a favor d’un estat propi i també en defensa de l’escola en català davant els atacs 
del TSJC. Una estelada de vuit metres de llargada per tres d’amplada ha encapçalat la manifestació, que 
ha sortit de la plaça d’Urquinaona i ha acabat al passeig de Lluís Companys. 
 
2011. 14 de desembre. A Vic es crea l’Associació de Municipis per la Independència, una organització 
que agrupa entitats locals per tal de defensar l’assoliment dels drets nacionals de Catalunya. L’objectiu 
és promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació. 

2012. 3 de setembre. Diversos municipis de Catalunya es proclamen Territori Català Lliure a partir d’una 
moció aprovada pel ple de l’Ajuntament corresponent. 

2012. 11 de setembre. Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya es fa al centre de Barcelona una 
gran manifestació amb el lema: Catalunya, nou estat d’Europa, organitzada per l’Assemblea Nacional 
Catalana. Esdevenia l’esclat social que forçava l’obertura del procés d’autodeterminació. La presidenta 
de l’ANC, Carme Forcadell, diu que "el 12 de setembre, el Govern haurà de començar a treballar per la 
independència de Catalunya”. 

2012. 20 de setembre. El president espanyol Mariano Rajoy rebutja l´oferta del president de Catalunya, 
Artur Mas, per un nou pacte fiscal. Mas li explica que una majoria de catalans volen un acord fiscal més 
just. Rajoy argumenta que seria contrari a la Constitució, encara que el País Basc i Navarra disposen 
d’aquest sistema. 

2012. 18 de desembre. En el conegut com a Pacte per la Llibertat s’acorda que el referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya se celebrarà durant el 2014, segons un acord de governabilitat 
ratificat per Artur Mas, de CIU, i Oriol Junqueras, d’ERC. 

2013. 23 de gener. Al Parlament de Catalunya s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya. Amb aquesta resolució s’acorda iniciar el procés cap al dret a decidir, amb 85 vots a 
favor, 41 en contra i dues abstencions. 

2013. 12 de febrer. Neix el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), òrgan creat per la 
Generalitat de Catalunya, segons Decret 113/2013 de 12 de febrer, per tal d’assessorar la Generalitat en 
el procés de transició nacional de Catalunya i l’assoliment del referèndum d’autodeterminació de 
Catalunya. 



2013. 19 de març. El Parlament de Catalunya admet a tràmit la Llei de consultes de Catalunya amb el 
suport de CIU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP. Es tramita per la via d’urgència per tal de ser aprovada al ple 
de l’octubre de 2013. (Aquest llei va ser posteriorment anul·lada pel Tribunal Constitucional). 
 
2013. 26 de juny. A l’auditori del Parlament de Catalunya es fa la reunió constitutiva del Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir en la qual participen una quarantena d’entitats de la societat civil, les institucions més 
representatives del país, el món local i les forces polítiques. Pacten a favor del procés cap a l’exercici del 
dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
2013. 26 de juliol. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, envia a Mariano Rajoy, 
president del Govern espanyol, una carta reclamant pactar la consulta. 
 
2013. 11 de setembre. Per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, es fa la Via Catalana cap a la 
Independència, una cadena humana que, al llarg de 400 quilòmetres,unia tot Catalunya de dalt a baix. 
Proposada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb l’objectiu de reivindicar la independència de 
Catalunya. Ha rebut el suport de les 14 entitats no governamentals que col·laboren a la iniciativa. 
Segueix el traçat de l’antiga Via Augusta, des del Portús (Vallespir) fins a Alcanar (Montsià). Segons 
Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, va ser «el símbol de la unitat del poble català per assolir la 
sobirania nacional». En total, hi van participar 1.600.000 manifestants, 500.000 dels quals van ocupar els 
carrers de la ciutat de Barcelona. 
 
2013. 12 de desembre. El Govern de Catalunya i sis partits acorden la data i la pregunta del referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya, també anomenat la consulta, un referèndum d’independència que 
està previst que se celebri el 9 de novembre de 2014 i en el qual es farà una doble pregunta: “Vol que 
Catalunya sigui un estat? Si la resposta és afirmativa, vol que Catalunya sigui un estat independent?”. (La 
sol·licitud del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats del Regne d’Espanya per tal que fos 
transferida la competència de convocar el referèndum al Govern de Catalunya va ser posteriorment 
refusada). 

2014. 16 de gener. El parlament de Catalunya fa una petició formal sol·licitant al Govern espanyol  la 
transferència de les competències necessàries per a celebrar el referèndum. 

2014. 8 d’abril. El Congrés dels Diputats espanyol vota contra la transferència a Catalunya de la 
competència en referèndums. Els dos principals partits polítics espanyols (PP i PSOE) coincideixen i 
voten “no”. Aquesta negació, a manca d’una Llei de consultes de Catalunya, en tràmit parlamentari, que 
desenvolupi la competència per a convocar consultes, esgota de fet la via legal, tot segons les lleis del 
Govern d’Espanya, per a convocar-lo. 
 
2014. 19 d’agost. La Llei de consultes de Catalunya és avalada pel Consell de Garanties Estatutàries, tot 
esperant la resposta del Govern d’Espanya. 
 
2014. 11 de setembre. Durant tot l’any 2014 es va commemorar el Tricentenari de la caiguda de 
Barcelona i de l’abolició de les institucions catalanes el 1714. A tot arreu del país es varen organitzar 
manifestacions commemoratives i reivindicatives, caracteritzades per l’anhel de recobrar les llibertats 
perdudes. L’actuació més multitudinària va ser la de la Diada Nacional de Catalunya amb la Via 
Catalana, anomenada V, que va omplir l’Avinguda Diagonal i la Gran Via d’uns 1,8 milions de 
manifestants segons les dades de la Guàrdia Urbana, amb el lema Ara és l’hora. 

2014. 19 de setembre. El Parlament de Catalunya aprova la Llei de Consultes populars no referendàries 
amb el suport del 79 % dels diputats. Aquesta llei servirà de base legal per a la convocatòria de la 
votació sobre la independència del 9 de novembre, i ja estava prevista a l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya del 2006. 



2014. 27 de setembre. El president de Catalunya, Artur Mas, signa el decret de convocatòria de la 
consulta sobre la independència del 9 de novembre. La signatura té lloc en un acte solemne al Palau de 
la Generalitat. 

2014. 29 de setembre. El Govern espanyol celebra una reunió extraordinària i insta el Tribunal 
Constitucional a suspendre la consulta sobre l’autodeterminació de Catalunya. En una reunió plenària 
urgent i no programada, el Tribunal Constitucional accepta el recurs del Govern espanyol i decideix 
suspendre temporalment la Llei de consultes no referendàries i el decret de convocatòria de la consulta 
del 9 de novembre. 
 
2014. 4 d’octubre. Els alcaldes de Catalunya es reuneixen al Palau de la Generalitat per mostrar el seu 
suport i compromís amb la consulta del 9 de novembre. El 97 % dels municipis catalans (920 de 947) 
han aprovat declaracions a favor de la consulta sobre la independència. 

2014. 14 d’octubre. A causa de la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la consulta prevista 
pel 9N, el president Mas anuncia una nova votació mitjançant un procés participatiu. Hi haurà meses 
electorals i urnes, i l’objectiu és permetre al poble català expressar de manera lliure i democràtica la 
seva opinió sobre el futur del país. 

2014. 9 de novembre. Tot i els impediments del Govern espanyol i de les instàncies judicials, més de 2,3 
milions de catalans voten en el procés participatiu sobre la independència, amb un resultat de 80,76 % 
a favor i 4,54% en contra. El president Rajoy ho titlla de “farsa inútil”, mentre que els observadors 
internacionals ho consideren una votació reeixida en circumstàncies excepcionals i el president Mas 
diu que és el darrer pas cap a la votació definitiva. 
 
2014. 12 de novembre. Tres dies després de la votació del 9N, el president del Govern espanyol, 
Mariano Rajoy, fa una declaració oficial sobre el procés. Afirma que “no ha estat una votació 
democràtica, sinó un acte de propaganda política i una farsa inútil”. També considera que la votació del 
9N ha estat un “fracàs del projecte independentista, ja que dos terços dels possibles votants no hi van 
participar”. 
 
2014. 21 de novembre. El Fiscal General de l’Estat presenta una querella criminal contra el president 
Mas, la vicepresidenta i la consellera d’Educació per haver organitzat la consulta del 9N. Els tres 
representants catalans són acusats de desobediència, prevaricació, malversació de cabals públics i 
abús de poder. 
 
2014. 25 de novembre. El president Artur Mas defensa el dret del poble català a celebrar una consulta 
vinculant sobre la independència. Està preparat per a convocar eleccions anticipades que seran un 
plebiscit de facto sobre la independència si el Govern espanyol insisteix a bloquejar la resta 
d’alternatives. 
 
2014. 29 de novembre. El president del Govern espanyol Mariano Rajoy visita Barcelona per primera 
vegada des de la consulta del 9N i critica durament els plans per a l’autodeterminació de Catalunya. 
Rajoy ignora l’oferta d’una trobada feta pel president català, però reafirma que està obert a discutir de 
tot excepte de “la unitat d’Espanya”. 
 
2015. 14 de gener. Catalunya tindrà un referèndum de facto sobre la independència mitjançant 
eleccions anticipades el 27 de setembre. Seguint l’acord entre els dos principals partits favorables a la 
independència (CIU i ERC) i representants de les principals organitzacions de la societat civil catalana 
(l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural) que donen suport a l’autodeterminació. El govern 
espanyol ha bloquejat tota la resta d’alternatives per a la celebració d’un referèndum. 
 



2015. 3 d’agost. El president de la Generalitat, Artur Mas, signa el decret convocant oficialment les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre, que seran considerades un plebiscit sobre la 
independència. La campanya electoral començarà la nit del 10 de setembre i el nou Parlament es 
constituirà a mitjan octubre. 

2015. 11 de Setembre. La Via Lliure, o Via Lliure a la República Catalana, va ser una concentració 
multitudinària que va omplir un tram de 5,2 quilòmetres de l’avinguda de la Meridiana de Barcelona 
amb l’objectiu de reivindicar la Independència de Catalunya. També era el tret de sortida de la campanya 
electoral del 27-S. 

2015. 27 de setembre. Amb una participació rècord del 77,44 %, les forces independentistes guanyen 
per majoria absoluta les eleccions al Parlament de Catalunya amb 72 dels 135 escons (47,74% dels 
vots). Els partits unionistes obtenen 52 escons (39,17%). Els resultats legitimen el Parlament per avançar 
cap a un estat català independent. 
 
2015. 26 d’octubre. Es constitueix el nou Parlament de Catalunya i Carme Forcadell i Lluís és elegida 
presidenta al ple de constitució de l’XI legislatura. 

 
2016. 10 de gener. Després de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre del 2015 i de 
les llargues negociacions entre Junts pel Sí i la CUP, a l’últim dia legal per elegir president, és elegit 
Carles Puigdemont i Casamajó i és investit com a 130è president de la Generalitat de Catalunya. 
 
2016. 11 de Setembre. Una nova diada històrica en defensa de la independència, organitzada per 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, amb el lema “A punt”. A punt per la República 
Catalana. Els punts neuràlgics de la manifestació de la Diada Nacional han estat Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Salt i Berga, com a representació d’un país “en moviment”. 
 

~~~~~~~~~ 
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