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Pensions?
La Fundació Cata-
lunya Estat ha for-
mat 70 voluntaris
per anar a llars de
jubilats a “treure la
por sobre les pen-
sions” als jubilats.

uebec va aconseguir, des-
prés d’un acord amb el
Canadà, fer el seu segon
referèndum sobre la inde-
pendència l’any 1995. El

resultat va ser un 49,4% pel sí i un
50,5% pel no. Derrota independen-
tista. Escòcia ja ha aconseguit, des-
prés d’un acord amb el Regne Unit,
convocar pel 2014 el seu primer re-
ferèndum sobre la independència.
Les últimes enquestes publicades
donen al sí una mitjana del 30% de
suport i al no un 50%. Per tant, els
independentistes també ho tenen
difícil. El Parlament va iniciar ahir el
camí politicolegal per convocar una
consulta a Catalunya d’aquí a dos
anys. Els partidaris del sí, des de la
política i la societat civil, ja treballen
a marxes forçades per aconseguir
que el sí no s’estimbi en la consulta
catalana després de tants anys de
reclam sobiranista.

“N’hi ha uns quants que no con-
vencerem mai, gent propera al PP,
però hem d’arribar a aquells que te-
nen dubtes donant els nostres argu-
ments per desmuntar la por i per
apropar-nos als catalans que parlen
castellà o que tenen lligams amb Es-
panya.” Aquest és l’objectiu, en pa-
raules de Carme Forcadell, presiden-
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ta de l’Assemblea Nacional Catala-
na, a partir d’avui, un cop aprovada
la declaració de sobirania. Les en-
questes a Catalunya, fetes per dife-
rents empreses de sondejos i pel
Centre d’Estudis d’Opinió, auguren
que entre un 51% i un 57% dels cata-
lans serien avui partidaris del sí.
Tanmateix, segons una enquesta de

Gesop, l’independentisme baixaria
fins al 40% si Catalunya sortís de la
UE. Tothom és conscient, tal com ha
dit el mateix Artur Mas, que la con-
sulta necessita superar amb escreix
el 55% de vots a favor –agafant el re-
ferent de Kosova– per tenir legitimi-
tat davant la comunitat internacio-
nal. El que preocupa els independen-

tistes no són els partidaris del sí, si-
nó els que ara estan pel no, per l’abs-
tenció o, directament, per no anar a
votar. Segons l’última enquesta del
CEO, un 20% votarien avui que no,
un 14,3% s’abstindrien i un 7,7%
no saben ni contesten.

Els partits polítics sobiranistes i
la societat civil independentista bus-
quen, per terra, mar i aire, acostar-
se ara a aquest 42% de la població
catalana, pràcticament la meitat,
que té dubtes, que tant li fa o que hi
és contrària. Convergència, ERC i la
CUP, directament o a través de l’As-
sociació de Municipis per la Inde-
pendència o la plataforma Deci-
dim.cat, ja tenen estratègies d’ex-
pansió territorial i per entusiasmar
amb el punt de vista posat en el
2014. Aquests partits ja van ajudar o
col·laborar en les consultes sobre la
independència –554 consultes a
554 municipis– o en la manifestació
de l’Onze de Setembre passat.

Sobiranistes, coordinats
Des de fa mesos, s’ha creat una taula
de coordinació d’acció i per sumar es-
forços entre Òmnium, l’Assemblea
Nacional, la Fundació Catalunya Es-
tat, el col·lectiu Emma, el projecte La
Fàbrica –liderat per Salvador Car-
dús–, el Cercle Català de Negocis i
Sobirania i Justícia, a més de l’Asso-
ciació de Municipis per la Indepen-
dència, presidida per l’alcalde de Vic i
exmembre d’Unió Josep Maria Vila
d’Abadal. La taula, amb reunions pe-
riòdiques, no té nom, però ja ha co-
mençat a treballar per “eixamplar el
vot independentista”. Un dels seus
primers projectes, que llançarà a fi-
nal de gener, és un web amb un com-
plet argumentari sobre totes les
qüestions candents entorn de la in-
dependència. “Cal buscar l’impacte al
carrer, però també a internet i les
xarxes socials”, diu Forcadell.

L’ANC, Òmnium i la Catalunya
Estat han posat el focus d’acció en
una campanya informativa destina-
da directament a sectors de població
catalana castellanoparlant, amb vin-
cles familiars a Espanya i, en gene-
ral, residents a les àrees metropoli-
tanes de Barcelona i Tarragona. El

Mural amb un vers de Salvador Espriu a les parets de la via del tren a Girona ■ ARXIU

La cronologia

2012
11.09
Marxa indepen-
dentista  amb un
milió i mig de perso-
nes que responen a
la crida de l’ANC i es
manifesten a Barce-
lona sota el lema ‘Ca-
talunya, nou estat
d’Europa’. És la ma-
nifestació més gran
de la història de
Catalunya.

2011
14.12
Es constitueix l’As-
sociació de Municipis
per la Independèn-
cia, que reunirà enti-
tats i administra-
cions locals que
aposten per assolir
el dret a l’autode-
terminació.

2011
30.04
Se celebra la Con-
ferència Nacional
per l’Estat Propi 
a Barcelona, a la
qual van assistir
1.500 persones.
En aquesta conferèn-
cia es va elegir el
consell permanent,
embrió de la futura
Assemblea Nacional
Catalana (ANC).

2012
10.03
Assemblea
consti-
tuent  de
l’ANC al Pa-
lau Sant Jor-
di de Barce-
lona. Se
n’aproven
els estatuts
i el full de
ruta.

2011
13.04
El Parlament rebut-
ja la proposta de llei
de declaració d’inde-
pendència de Catalu-
nya presentada per
Solidaritat Catalana.

2011
02.02
Solidaritat Catalana presenta una
proposta de llei de declaració unilate-
ral d’independència. El text sostenia
que el poble de Catalunya era “l’únic
titular de la sobirania nacional”.
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mapa del sobiranisme sorgit de les
eleccions del 25-N –vegeu gràfic–
mostra que comarques com ara el
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Va-
llès Occidental i el Vallès Oriental, i
zones com ara el Camp de Tarrago-

na i municipis costaners del Baix Pe-
nedès i la Selva, són els que tenen
menys independentistes, tot i ser
els territoris més poblats. Aquí és
on podria descarrilar la consulta.
Sense descuidar altres territoris del

Principat, ara no hi ha dubte que
l’esforç social i econòmic principal
dels lobbies sobiranistes s’ha de cen-
trar en aquestes àrees.

L’ANC ja té un pla dissenyat
d’aproximació a aquests sectors ge-

nerant complicitats amb entitats lo-
cals i associacions de veïns, amb im-
plantació als barris, i clubs espor-
tius. Membres de l’ANC residents a
aquests municipis han iniciat con-
tactes amb la idea de fer-hi moltes
xerrades i actes. “Però no sols, sinó
sota el paraigua de xarxes locals”,
diu Forcadell. “Si no ho fem, només
arribarem als convençuts”, admet.

El portaveu de la Fundació Cata-
lunya Estat, Jaume Gómez, concre-
ta com acostar-s’hi sense ser vistos
amb suspicàcia o prejudicis: “Inten-
tem explicar arguments a favor de la
independència no tant des del punt
de vista identitari o emocional, sinó
amb arguments de qualitat de vida,
potser més egoistes.” L’entitat, des-
prés d’algunes proves pilot, prepara
uns 600 actes, xerrades i debats
pels pròxims dos anys arreu del ter-
ritori, però “sobretot focalitzats en
els territoris amb més vots contra-
ris a la independència”.

El castellà no és problema
La Fundació Catalunya Estat no té
problemes per adaptar-se a l’oient i,
si serveix d’ajuda, fer servir el caste-
llà en conferències, llibres o propa-
ganda. “Els intentem convèncer que
la independència no es fa contra Es-
panya ni contra les seves arrels”, ex-
plica Gómez en referència als cente-
nars de milers de catalans provi-
nents de les diferents onades migra-
tòries arribades de l’Estat. Precisa-
ment, la fundació presentarà l’11 de
març un llibre, bilingüe, titulat El
país que tindrem. El país que ten-
dremos, escrit per Jaume Vallcorba i
amb pròleg del difunt Moisès Broggi.
Fa mesos vam publicar un altre
pamflet destinat al públic en general
per explicar el procés cap a la inde-
pendència de manera senzilla i di-
recta. El llibre, Full de ruta. Tot el
que vols saber de la independència i
no saps a qui preguntar-ho, firmat
per l’escriptora Patrícia Gabancho,
es planteja 120 preguntes, com ara
“què passaria amb l’euro?”, com
“podrà pagar la Catalunya indepen-
dent les pensions?”, si “sortirien
els tancs?” o si “marxarien les em-
preses multinacionals”. ■

Majoria de vot sobiranista

Majoria de vot unionista

Mapa de sobiranistes i unionistes

1. El Pont de 
Vilomara

2. Santa Margarida 
de Montbuí

3. Abrera

4. Vilanova del 
Camí

5. Bossost

6. Les Canejan

7. Arres

8. Viella

9. Les

10. Salou

11. Mas de 
Barberans

12. El Montmell

13. Santa Oliva

14. Cunit

15. Roda de Barà

16. Vespella de 
Gaià

17. Tarragona

18. Constantí

19. La Canonja

20. Vila-seca

21. Godall

22. Hospitalet de 
Llobregat

23. Prat de 

Llobregat

24. Cornellà de 
Llobregat

25. Esplugues

26. Sant Joan 
Despí

27. Sant Boi de 
Llobregat

28. Viladecans

29. Gavà

30. Castelldefels

31. Rubí

32. Barberà del 
Vallès

33. Polinyà

34. Ripollet

35. Montcada i 
Reixach

36. Badalona

37. Santa Coloma 
de Gramanet

38. Sant Adrià del 
Besòs

39. Mollet del 
Vallès

40. Montornès del 
Vallès

41. Montmeló

42. Canovelles

43. Fogars de la 
Selva
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2012
20.09
Reunió Mas-Rajoy a Madrid
per tractar la proposta de pacte
fiscal. En un clima marcat per
la marxa independentista de la
Diada, el president del govern
espanyol tomba la proposta
d’Artur Mas.

2013
23.01
El Parlament aprova la de-
claració de sobirania i el dret
a decidir del Poble de Catalu-
nya per 85 vots a favor, 41 en
contra i 2 abstencions. Cinc
dels diputats del PSC tren-
quen la disciplina de vot i evi-
ten participar en la votació.

2012
25.09
Eleccions
anticipa-
des. El pre-
sident de la
Generalitat
anuncia la
convocatò-
ria pel 25 de
novembre.

2012
25.10
Majoria so-
biranista.
Les forces
polítiques
partidàries
del dret a
decidir –CiU,
ERC, ICV-
EUiA i CUP–
concentren
87 diputats.

2012
21.01
CiU, ERC i
ICV-EUiA
pacten una
resolució de
declaració
sobiranista
conjunta
sense el PSC.

2012
19.12
Acord. CiU i ERC signen el
pacte de governabilitat per
aquesta legislatura amb
l’acord de la convocatòria
d’un referèndum sobiranista
el 2014, sempre que les dues
forces no acordin ajornar-la.




