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els resultats poden variar. Ens agradaria molt conèixer els vostres èxits (i dificultats), com també les vostres idees per al futur.
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Totes les fotos d’aquesta pàgina: Brusseŀles. ©Lluís Brunet

Brussel·les · 7 de març del 2009

10.000 A
BRUSSEĿLES
D’entrada, anar a manifestar-se a Brusseŀles,

partits polítics també hi havia persones que se

una ciutat que és a 1.339 km de distància,

sentien decebudes. I es van adonar que, malgrat

sembla una bogeria. Tanmateix, de vegades

les diferències, estaven d’acord en la necessitat

són els esdeveniments insòlits els que criden

de la independència i en el convenciment

l’atenció de la gent i desencadenen altres idees.

que els seus propis partits polítics estaven

La història de la manifestació dels Deu Mil a
Brusseŀles va començar online. A Catalunya es

massa condicionats per competir entre ells
per donar prioritat a l’alliberament nacional.

vivien amb desiŀlusió les disputes polítiques,

Poc després de la mitjanit del 6 de setembre

exemplificades pel procés a l’entorn del nou

del 2008, Enric Canela, un professor de la

Estatut d’autonomia, al moment en què les

Universitat de Barcelona, va escriure un article

eines per escriure en línia es popularitzaven. Un

titulat «Perplex, jo?», en què es preguntava

grup de set escriptors de diverses tendències

«Les enquestes diuen que hi ha al voltant d’un

polítiques, escampats per Catalunya i l’estranger,

30% d’independentistes entre la població

va crear un blog conjunt. Una de les primeres

catalana, però on és el lideratge que ens hi ha

coses que van descobrir va ser que als altres

de portar? On és el Martin Luther King que ha
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Les autopistes de Catalunya · 2012–2013

NO VULL PAGAR
REVOLTA ALS PEATGES

Una de les primeres accions que realment

transacció privada i la policia no podia

delatava la frustració dels catalans pel

posar una multa per no pagar.

tractament desigual que rebien va adoptar
la forma d’una protesta anomenada «No vull
pagar». A Catalunya, el 67% de les autopistes
són de peatge, mentre que la mitjana nacional
espanyola és només del 20%. A Extremadura,
no hi ha cap autopista de peatge. Durant molt
de temps, quan travessaven un peatge, els
catalans tocaven la botzina de pura frustració.

El vídeo va ser un èxit instantani a YouTube,
i aviat moltes persones més es van negar a
pagar. Van crear l’etiqueta #NoVullPagar i van
compartir experiències a Twitter. Van organitzar
desobediències conjuntes a cabines de peatge
de tot Calalunya i van crear una pàgina web per
pensar estratègies i compartir informació legal. Va
ser una manera de plantar cara a Abertis, l’empresa

Però quan Ana Pastor, ministra espanyola

privada catalana que gestiona la majoria de les

de Transports, va suggerir a començaments

autopistes, i de protestar pel tracte desigual que

del 2012 que es rescatés les autopistes

reben els conductors catalans a les autopistes.

deficitàries de Madrid allargant els peatges
a les autopistes catalanes, Josep Casadellà
va dir «prou». Va arribar al peatge de Girona
i va decidir que no pensava pagar. Un amic
va enregistrar el moment en què l’empleat
de la cabina de peatge va demanar el DNI
a Casadellà i després el va deixar passar.
Va resultar que hi havia un buit legal:
els peatges es consideraven una

Durant mesos van arribar als peatges vehicles els ocupants

El Govern de la Generalitat va reaccionar
ràpidament protegint Abertis, i instituint una
multa de 100 € per als insubmisos, en vigor a
partir de l’1 de gener del 2013. Una organització
legal es va oferir a presentar recursos al jutjat
i de moment ha guanyat dotzenes de casos.
Però el que la majoria de les persones
recorda és que algú va gosar plantar-se.

+100.000

dels quals es negaven a pagar fins que l’empleat els
deixava passar, i penjaven fotos i vídeos a les xarxes socials
©Lluís Brunet

per animar-ne d’altres a afegir-se a la protesta.
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Verges, i arreu de Catalunya · 2010+

ESPELMES

Cardona. ©Montserrat Muñoz i Codina
Tona. ©Ester Clot Tortadès

Els mosaics d’espelmes han estat una de

independència. Una imatge que reflectís el

les accions més populars empreses pels

moment polític que viu el país. Va ser un gest

activistes per la independència, en centenars

improvisat, espontani, les espelmes se’ns

de pobles i amb dotzenes de configuracions.

apagaven, molta gent que aquell dia no era a

La primera estelada d’espelmes es va fer al

Verges s’ho va perdre, i la forma de l’estelada

poble de Verges, de manera força espontània.

no era cap meravella. Però ens ho vam passar

Els organitzadors ho expliquen així:

la mar de bé. Ho volíem fer i ja està.

«Va ser fa un parell d’anys que estàvem asseguts

Un any després, un grup d’amics de l’Assemblea

una colla, prenent una cervesa abans de la

Vergelitana per la Independència va millorar

tradicional cantada d’havaneres de la vigília de

considerablement l’execució. D’entrada, van posar

l’Onze de Setembre, i vam tenir una idea: i si

les espelmes dins de vasos de plàstic perquè no

agafem unes quantes espelmes i, després de

s’apaguessin, i com que estaven més organitzats,

la cantada, fem una processó i muntem una

van poder dissenyar una estelada que potser era

estelada immensa a terra i que la gent del poble

més petita, però estava més definida i més ben

les encengui totes alhora? I, tal dit tal fet, un

feta. Molt més maca! De fet, van ser ells els qui

se’n va anar a Quart a corre-cuita i es va gastar

van inventar el sistema que després s’utilitzaria

59 € en 1.000 espelmes mentre un altre anava

per fer estelades d’espelmes arreu del país.

a la plaça a decidir on posaríem l’estelada.

La imatge d’aquella segona versió, presa des

Pensàvem que muntant una estelada amb
espelmes donaríem una imatge simpàtica,
potent i positiva, que ens ajudaria a transmetre
un missatge molt clar: que desitgem la

de la torre que presideix la plaça, ho diu tot.
Començant a dalt a la dreta: la primera estelada d’espelmes a
Verges, l’estelada que portava una espelma per cada resident a
Tàrrega, la d’Alcover, les tres branques a Berga, espelmes de colors
a Tona, el mapa mundi a Vic, i les espelmes de Tono ja enceses.

Verges. ©Albert Casabó
Tàrrega. ©Josep Giribet

Alcover. ©Toni Rosich

Vic. ©Emili Vilamala

Tona. ©Ester Clot Tortadès

Berga. ©Manel Escobet i Giró
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Catalunya · Des de sempre

MURALS

L’ESCRIPTURA A LA PARET
Reus. ©Toni Rosich

A Catalunya, hi ha una llarga tradició de murals

sobre el missatge (una citació del poeta Salvador

independentistes en espais públics, sobretot a les

Espriu), va parlar amb grafitaires del veïnat per

autopistes i en edificis que miren a la carretera.

demanar-los que l’ajudessin a protegir el mural,

Alguns es pinten amb permís i molts d’altres, no.

i va dedicar moltes hores a aconseguir permisos,

Cap a l’any 2000, un grup de joves activistes
va pintar una estelada enorme a l’entrada de
Cardedeu. Malgrat la tàcita autorització per
al mural i que feia molt que hi era, l’alcalde va
decidir eliminar-lo el dia abans de la festa major
d’agost del 2013. Molta gent es va enfadar i
algunes persones es van ajuntar per tornar a
pintar el mural el 8 de setembre, just abans de la

obtenir suports i reclutar voluntaris perquè
l’ajudessin. A la fi, el 6 de desembre del 2013,
Rosanna va poder dibuixar els arbres a la paret
de ciment. Dinou voluntaris van coŀlaborar amb
la pintura fent servir fulles que procedien de la
propera Devesa com a model. Una botiga de
pintura del barri va donar les eines i els materials.
Un arquitecte es va oferir a pintar les lletres.

Via Catalana. Des d’aleshores, el mural ha estat

A Reus, Miquel Sapero i els grups Casal

destrossat diverses vegades per unionistes,

Despertaferro-ANC Reus, Òmnium Baix Camp

però l’han tornat a pintar cada vegada.

i ANJI van decidir pintar un mural després de

A Girona, Rosanna Royo va decidir que una
manera d’incidir en zones amb menys suport a
la independència era amb murals que no sols
tinguessin un missatge polític sinó que també
fossin atractius i aportessin alguna cosa al barri.
Es va posar en contacte amb l’Associació de
Veïns de Sant Narcís per arribar a un consens

Montferrí. Jordi Orpinell Gassó

veure que una creació de Jordi Calvís i Josep
Maria Ganyet, inspirat en la peŀlícula Pulp Fiction,
es feia viral a Twitter. Va caldre una vintena de
persones, el material i la logística aportats per
Despertaferro i gairebé tot un matí per fer-lo.
I malgrat que tenien permís, la policia els va
multar igualment. També el van destrossar els
feixistes, però ells el van refer de seguida.

El Poal. Disseny mural: Ivan Egea. ©Jimmi Romeu

Girona. ©Rosanna Royo i Pla

Canet de Mar. ©Jordi Manchon i Perera

Linyola. ©Joan Batlle Solé
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Terrassa i Cardona · 13 de juliol del 2014

UN SALT PER A LA LLIBERTAT

Abans d’acabar l’institut, els alumnes catalans

escollit en part per la seva resistència

han de fer un projecte de recerca. Pol Rosset,

durant la Guerra de Successió Espanyola, el

de Terrassa, volia estudiar les necessitats i els

centenari de la qual es commemorava aquell

efectes de viatjar per l’estratosfera, de manera

any, i en part per la seva distància al mar!

que, per al seu projecte, va llançar dues càpsules a
l’aire amb la intenció de valorar el comportament
dels globus durant l’ascens i el descens.

Rosset va recaptar 2.000 euros amb una
campanya de micromecenatge, gràcies a la
contribució de 90 mecenes. Diu que va aprendre

L’any següent, inspirat pel salt estratosfèric

molt dels càlculs matemàtics requerits per

supersònic de Felix Baumgartner, Rosset

enlairar l’astronauta, filmar des de 30.000

va decidir afegir el seu gra de sorra al

metres d’altura i, després, localitzar el Playmobil

procés per la independència lligant un

un cop tornat a la Terra. També va assegurar

Playmobil astronauta portador d’una

que havia après molt treballant amb els

estelada i batejat com Otger Cataló, a un

diferents coŀlaboradors que va necessitar.

globus d’heli equipat amb càmeres i GPS.
Va filmar els progressos del nino, i després
de fer-lo saltar, va mirar de localitzar-lo.

El vol d’Otger Cataló va tenir una gran
repercussió a la premsa. Els globus d’heli que
anunciaven el seu vol duien missatges i desitjos:

Rosset també va organitzar un mosaic

«Pau i felicitat» d’una nena que es deia Bruna,

immens d’una estelada fet amb globus d’heli

«Que ningú no passi fam al món» afegia la

que s’enlairarien alhora que el Playmobil

seva amiga Aina, «Que arribem a Ítaca i a la

astronauta català d’un camp de Cardona,

independència» era el desig de la Núria.

Esquerra: Una bandera
catalana independentista
feta de globus. A la
dreta: el miniastronauta
Otger Cataló, a l’espai,
a punt per a saltar. Més
a la dreta: Pol Rosset i
el seu cosí preparant el
llançament. Utilitzeu el
codi QR per veure el vídeo
©Miquel Llonch

del viatge estratosfèric.

©Pol Rosset

©Rosa Carreras
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A les carreteres · 11 de setembre del 2009+

UNA DESFILADA
DE MOTOS
El 2009, un grup d’amics motoristes van

El 2014, més d’un miler de motoristes es van

decidir d’anar plegats a celebrar la Diada,

aplegar a la plaça Major de Vic, i van formar una

l’11 de setembre. S’hi van presentar entre

«V» enorme, i en acabat se’n van anar a la «V»

trenta i quaranta motoristes i això els va

de Barcelona. El 2015, més de 2000 motoristes

donar la idea de crear un club oficial, Motards

van crear un mosaic amb un 27-S enorme, pel dia

independentistes, i organitzar una manifestació

del plebiscit, i les quatre barres de la senyera.

independentista amb moto l’any següent.

Els motoristes també participen cada any

L’assistència ha augmentat cada any.

en la «Motorada», una desfilada al Circuit de

El 2013, centenars de motoristes van desfilar

Catalunya, organitzada conjuntament amb

per Barcelona i després es van dispersar per

l’ANC, en la commemoració del Tractat dels

ajudar a omplir els espais que poguessin estar

Pirineus, en una ruta al País Basc i en molts

buits a la cadena humana de 400 km. També

actes de més petit format. Es financen el

van recollir les imatges aèries fetes des dels

màrqueting i la publicitat amb les quotes del

avions i les van portar ràpidament a Barcelona.

club i no reben cap subvenció pública.
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Vic. ©Olga Palahí, Motards Independentistes
Montmeló. ©Lluís Brunet

Montmeló. ©Joan Carles Orengo
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96% dels municipis catalans · De setembre a novembre del 2014

SUPORT MUNICIPAL
En ple debat sobre si Catalunya votaria el 9

durant plenaris extraordinaris als seus

de novembre, si arribaria una suspensió

municipis. El 4 d’octubre, els alcaldes de més

del Tribunal Constitucional, si la votació

de 800 poblacions catalanes es van reunir

seria un procés participatiu, o si l’Estat

al pati central del Palau de la Generalitat

espanyol impediria que la gent anés a votar,

a Barcelona a lliurar al president la resolució

l’Associació de Municipis per la Independència

del seu ajuntament en favor de la votació

va organitzar una demostració de suport

del 9 de novembre de manera oficial.

dels governs municipals del país.

El 5 de novembre, centenars i centenars

Al llarg del mes de setembre, ajuntaments

d’alcaldes i regidors van signar una petició

d’arreu de Catalunya que representaven

que més endavant es presentaria al Consell

el 88% de la població van aprovar mocions

d’Europa a Estrasburg, denunciant les pressions

en suport a la votació del 9 de novembre

contra la votació del 9 de novembre.
A la dreta: Els alcaldes porten al Palau de la Generalitat les resolucions

96%

que donen suport al vot del 9 de novembre; A baix: els alcaldes i regidors
de més de 800 municipis, entre ells Vilafranca del Penedès, Vilanova
i la Geltrú, Torroella de Montgrí, Santpedor, Sant Julià de Vilatorta,
Canet de Mar, Sant Martí Sarroca i Sant Sadurní d’Anoia que es veuen

MUNICIPIS

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

aquí, firmen peticions al Consell d’Europa exigint el dret a votar.

Torroella de Montgrí

Santpedor

Generalitat de Catalunya, Barcelona. ©Lluís Brunet

Sant Julià de Vilatorta

Canet de Mar

Sant Martí Sarroca

Sant Sadurní d’Anoia

Mont-real, Quebec. ©Alexandre Chartrand

Karlsruhe, Alemanya. ©Francesc Gonzàlez

Amsterdam, Països Baixos. ©Philip Menke
San Francisco, CA, EUA. ©Luis Miguel Hernanz

Boston, MA, EUA. ©Marc Llopart Riera
Manchester, Regne Unit. ©Carmina Munté Geli

Chicago, IL, EUA. ©Sonia Romanos

Cincinnati, OH, EUA. © Marc Vendrell Cervantes

Londres, Regne Unit. ©Maria Pujol Bremer

Santiago de Xile. ©ANC Xile

Washington, DC, EUA. ©David Batchelor
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Catalunya · 2016+

un referèndum
sobre la independència
Una de les preguntes constants dels darrers deu

(48% Sí, 39% No, 11% sense posicionament)

anys ha estat com efectuaran exactament els

va apartar la declaració d’independència.

catalans la separació final de l’Estat espanyol.
I, per descomptat, com hi reaccionarà Espanya?
Reconeixerà el món la legitimitat del nou
estat? Ja el 2006, els manifestants demanaven
un referèndum sobre la independència.

Després de mesos de discussions entre els
partits sobre el full de ruta i els pressupostos,
una ponència d’Antoni Abad Ninet al Parlament
va tornar a obrir la qüestió de convocar un
referèndum. Va guanyar suport ràpidament del

El president Mas va oferir una consulta

partit Demòcrates i més tard de la CUP i d’un grup

(un referèndum no vinculant) el 2012 i,

d’acadèmics que en van fer un manifest a favor.

finalment, un procés participatiu el 2014

Gràcies a una proposta del secretari de l’ANC

quan la llei de consultes va ser anul·lada pel

Joan Gonzalez, els socis de l’Assemblea també

TC poques hores després de ser aprovada.

van votar per donar suport a fer un referèndum,

La consulta del 9 de novembre, encara que no fos
oficial, va ser un acte essencial de desobediència
dels 2,3 milions de catalans que van votar
malgrat les advertències en contra del Govern
espanyol. Aleshores el president va convocar
un plebiscit com a única manera de legitimar la
consulta no vinculant d’acord amb el sistema
legal espanyol. Tanmateix, només dos partits
—Junts pel Sí i la CUP— van assumir les eleccions
com a plebiscitàries. I l’ambigüitat del resultat

Taradell. ©Jèss Carol

amb o sense el permís de l’Estat que, en cas de
resultat positiu donaria peu a una declaració
d’independència immediata, asseguraria una clara
separació de poders d’Espanya abans d’unes
eleccions constituents així com la participació
de les veus unionistes, i per últim facilitaria el
reconeixement de la independència de Catalunya
per part de la comunitat internacional.
Membres de l’ANC van viatjar per tot Catalunya explicant els avantatges
d’afegir un referèndum al full de ruta. Un dibuix de Jordi Calvís va
ajudar a clarificar els canvis. El 75% dels socis van votar-hi a favor.

Gràcia, Barcelona. ©Francesc Amaro

El full de ruta actualitzat. ©Jordi Calvís
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Jené, Andreu 60, 62, 109, 121, 195
Jiménez, Rafa 108, 140
Jordan, Rainer 167
Jordà Pujol, Carles 175
Joui Cumeras Khan. (ABAST Multimèdia) 155
Lladó Quadrat, Marc - El Vallenc 185
Llonch, Miquel 128
Llopart Riera, Marc 186
Llorca, Eva 85
Llorens, Quim 185
Llovet i Planas, Àngels 105
Lucas Torres, Ramón Cristóbal 106
Ludevid i Massana, Xavier 183
Manchon i Perera, Jordi 93
McLean i Eyre, Brian 139
Menke, Philip 186
Mercader, Carles 17

Merencio, Víctor 140
Micó, Toni M. 28
Miralles, Eloi 117
Montaner, Josep M 155
Morell Torra, Marçal 137
Mor Garcia, Anna 136
Muñoz i Codina, Montserrat 51
Munté Geli, Carmina 186
Òmnium Cultural 181
Orengo, Joan Carles 89, 133, 161, 192, 193
Orpinell Gassó, Jordi 93
Ozols, Otto 181, 199
Pagán, Ton 81
Palacio i Berta, Carles 150–151
Palahi, Olga 133
Papell-Sanchez, Albert 131–132
Parera Solà, Joan 8, 10, 52, 110, 111
Parés, Cunca 155
Parés, Júlia 140
Peñarroja, Galdric 46, 57, 64–65, 105, 142,
155, 193
Pérez, Carmen 153
Plans, Jordi 35

ProductesdelaTerra.cat 74
Pujol Bremer, Maria 187
Quintana, Núria 163
Reig Rico, Jordi 111, 140
Rial Medina, Moisès 28
Roca i Lacasa, Xavier 106
Rodríguez Álvarez, Nereida 106
Rojo Mirabet, Ricard 135
Romanos, Sonia 187
Romeu, Jimmi 93
Rosich, Toni 51, 93, 163, 175
Rosset, Pol 129
@rovelldou1 71
Rovira, Eduard 106
Royo i Pla, Rosanna 93
Sadurní, Eduard 97
Sala Ametller, Mònica 111
Sala i Martí, Pere 149
Sala i Queralt, Isidre 149
Sants-Montjuïc 134
Saragossa, Jordi 81
Siegenthaler, Beat 136
Sunyol i Busquets, Martí 161

Torrens, Joan 172, 192
Torrente, Arnau 201
Trepax, Txiki 27
Tudela i Aroca, Albert 203
Urindar, Manel 79
Vaitkus, Zygimantas 136
Valduvieco, Tino 105, 222
Valero i Humbert, Marc 175
Valls-Alt Camp per la independència—
Siscu Bofarull 89
Valls, Coia 153
Vendrell Cervantes, Marc 187
Vendrell i Soler, Roger 162
Ventura i Plans, Jordi 110, 192, 193
Vidal C. 166
Vilamala, Emili 51
Vilamitjana, Eugènia 105
Vilaregut Andreu, Marc 106
Vilaseca Mainar, Pol 149
Villaró, Maria 107
Vinyes Sabata, Joan 71
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