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Portada: Logos d’entitats sobiranistes. / LLUÍS ROMERO

a societat civil ha tingut, des de sempre,
un paper destacat en la salvaguarda de la

cultura i la identitat catalanes. Des de la Re-
naixença, durant la República, en els mo-
ments més foscos del franquisme i ara ma-
teix, ciutadans de tota mena i condició han
treballat –en general de manera totalment
desinteressada– per promoure Catalunya i
per mantenir ben vives la seva llengua i el seu
valuós patrimoni cultural. Amb l’arribada de
la democràcia, semblava que el paper de sal-
vaguarda i dinamització de la identitat cata-
lana, fins llavors en mans dels ciutadans, l’as-
sumirien les recuperades institucions de Ca-
talunya, però, tot i la ingent feina feta per
aquestes els últims anys, la lluita de la socie-
tat civil ha estat més important que mai, so-
bretot per protegir i potenciar actius bàsics
com la llengua, sovint menystinguda des del
govern espanyol.

Els últims temps, la societat civil té també
un paper molt destacat en el procés sobiranis-
ta, iniciat amb força l’Onze de Setembre de
2009 a Arenys de Munt, amb la primera con-
sulta per la independència. Des de llavors,
han aparegut nombroses associacions, enti-
tats i col·lectius que, aprofitant sobretot la
potencialitat de les noves tecnologies i les
xarxes socials, empenyen els polítics i Catalu-
nya cap a l’estat propi. En el dossier que hem
preparat aquesta setmana a Presència, hem
volgut deixar constància de la ingent feinada
que, des d’aquestes plataformes, fan milers de
ciutadans anònims en el complicat camí per
aconseguir que Catalunya sigui, finalment,
un país normal i puguem desti-
nar les energies a treballar per
qüestions que, a la major
part dels països del món, fa
anys que tenen ben solu-
cionades.

L

La societat civil, per
l’estat propi

HOMO SAPIENS
MIQUEL RIERA mriera@presencia.cat
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La societat civil catalana és el motor que
empeny la classe política cap a l’estat
propi. Gairebé cent entitats treballen de
manera altruista perquè assolim la
independència.
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ANDREU MAS

El 2014 és
l’any de
referència però
alerten que el
procés es pot
accelerar

ón milers i milers de perso-
nes les que arreu de Catalu-

nya estan mobilitzades per la de-
fensa del país i per la consecució
d’un estat propi. Una marea so-
biranista i independentista aple-
gada a l’entorn de gairebé un
centenar d’entitats, la més relle-
vant de les quals és, a dia d’avui,
per distribució territorial però
també per organització secto-
rial, l’Assemblea Nacional Cata-
lana, l’ANC.

Un moviment cívic plural que
no para de créixer i que s’articula
a l’entorn de la defensa de la cul-
tura, la llengua i la història, però
que també prova de remoure
consciències mitjançant l’argu-
mentació econòmica o practica
la internacionalització del con-
flicte donant a conèixer la causa
catalana arreu del món i en els
principals centres de poder.

Abans de l’11 de setembre de
2012, el president de la Generali-
tat, Artur Mas, afirmava que hi
havia murs que no es podien sal-
tar si al darrere no hi havia una
societat forta. Doncs l’11 de se-
tembre aquesta societat va res-
pondre amb un gran clam al car-
rer. Un clam que no era fruit de la
improvisació, ni –per primer
cop– d’una mobilització atiada
per partits polítics. Era l’expres-
sió clara d’una societat molt fi-
brada des del punt de vista asso-
ciatiu. Era el resultat d’una tasca
de gota malaia l’origen de la
qual, en certs casos, es remunta a
dècades enrere. L’hauríem
d’anar a cercar en aquells pri-
mers catalanistes de pedra pica-
da que van desafiar el franquis-
me amb l’activisme cultural als
cors de cantaires o en les associa-
cions excursionistes.

És ben cert, però, que el movi-
ment associatiu per la indepen-
dència avui en dia està integrat
majoritàriament per persones
de mitjana edat –entre les quals
trobaríem molts professionals
liberals i autònoms–, moltes de
les quals no van viure de primera
mà ni el procés de constitució de
l’Assemblea de Catalunya a final
dels setanta ni els moviments

s A les entitats
no hi ha
nostàlgia, hi ha
esperança en
un futur de
llibertat

obrers parroquials. Són gent
sense una militància política
clara i això fa que el moviment
sigui tan apolític com transver-
sal ideològicament i també so-
cialment. No hi ha nostàlgia
d’un passat mitificat, tan sols hi
ha esperança en un futur de lli-
bertat nacional.

Sense marxa enrere
Unànimement els dirigents de
les principals entitats sobiranis-
tes del país coincideixen que el
procés d’emancipació no té mar-
xa enrere. Hi ha un convenci-
ment generalitzat que Catalu-
nya pot aconseguir declarar-se
independent –cosa que no vol
dir tenir la independència– en
un termini que no supera els dos
o tres anys. Addueixen que el
procés s’ha accelerat des de l’11
de setembre, superant fins i tot
les expectatives pròpies, i que
encara pot agafar més embranzi-
da en funció de com d’agressiva
sigui l’actuació del govern espa-
nyol envers Catalunya i el seu
govern. Hi ha veus prudents,
com la de Salvador Garcia-Ruiz,
fundador del Col·lectiu Emma,
que no vol posar una data però

afirma que «tot convida a pensar
que les coses s’acceleraran, per-
què és molt greu el conflicte ins-
titucional i la situació econòmi-
ca de la Generalitat; i a més la
pressió política, mediàtica i judi-
cial és molt gran»; però també
n’hi ha d’altres que no ho veuen
tan lluny, entre ells Joaquim
Ullan, president del Cercle Cata-
là d’Història, que fa la següent
premonició: «En pocs mesos
l’Estat espanyol cometrà una er-
rada i això propiciarà al Parla-
ment una declaració unilateral
d’independència que es ratifica-
rà el 2014 en referèndum.»

Hi ha un acord gairebé total
que el 2014 és l’any clau. Carme
Forcadell, presidenta de l’ANC,
sosté que «el poble català no pot
esperar més; l’escenari de la con-
sulta és com a màxim el 2014».
El mateix que diuen Ramon Car-
ner, president del Cercle Català
de Negocis; Albert Codinas, vi-
cepresident de la Fundació Cata-
lunya Estat; i Salvador Cardús,
fundador de La Fàbrica, tres dels
think tanks independentistes del
país.

Mas anirà fins al final
Les entitats comparteixen l’anà-
lisi de l’agenda del procés i tam-
bé el seu convenciment que el
president Mas i Oriol Junqueras
aniran fins al final. En qualsevol
cas tots alerten de les pedres que
es trobaran en el camí, les que
poden posar Espanya però tam-
bé les maquinàries dels partits.
En aquest sentit, Jordi Bilbeny,
fundador de l’Institut Nova His-
tòria, fa una crida als partits «per
tal que generin una espiral de
confiança en els ciutadans; no
poden desconfiar els uns dels al-
tres per qüestions ideològi-
ques».

En tot cas, el paper de les enti-
tats en aquesta etapa, diuen elles
mateixes, és acompanyar els po-
lítics en el camí cap a l’estat pro-
pi i també vetllar perquè no
s’apartin de l’objectiu comú. A fi
de comptes, rebla Enric Fonta-
nals, coordinador de Gent de la
Terra, «aquest és el projecte de
tot un poble; cal tenir-ho clar».
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alvador Cardús és una de
les ments més actives de

l’independentisme civil i un
gran coneixedor del seu tei-
xit social. Com a activista, la
seva darrera aportació ha es-
tat la creació de La Fàbrica,
un col·lectiu que aglutina
una seixantena de professio-
nals reconeguts en els seus
àmbits que aporten els seus
coneixements i treball per tal
que Catalunya assoleixi la
independència.

–Com valora la implica-
ció de la societat civil en
el procés per aconseguir

l’estat propi?
–«És la societat civil la que

ha tingut la iniciativa des de
finals del 2006 fins ara i la
que ha estirat l’acció política
cap a l’independentisme. Ha
aconseguit modificar l’agen-
da política del nostre país.»

–Hi hauria procés cap a
la independència sense
una societat musculada?

–«No n’hi hauria; de cap
manera. En aquests sis anys

s ANDREU MAS

«La mobilització
és impressionant»

SALVADOR CARDÚS. Sociòleg

la gent ens hem sentit pro-
fundament humiliats per
com va anar tot el relatiu a
l’Estatut i vistes totes les por-
tes tancades –la darrera, el
pacte fiscal– la societat s’ha
anat mobilitzant a favor
d’aquesta nova ambició na-
cional, que fins i tot ha de-
passat les organitzacions in-
dependentistes.»

–La societat està més
mobilitzada que mai?

–«Sí. Entre gener i juliol de
2012 només el Cercle Català
de Negocis, la Fundació Ca-
talunya Estat, Òmnium Cul-
tural, la Coordinadora d’As-

sociacions per la Llengua i
l’Assemblea Nacional Cata-
lana van fer una mitjana de
50 activitats setmanals. El
grau de mobilització ciuta-
dana és impressionant i tots
els actes tenen una presència
molt nombrosa.»

–Toca coordinar-se.
–«Hi ha voluntat i en les

pròximes setmanes comen-
çarem a veure resultats
d’aquesta coordinació.»

Un dels intel·lectuals de l’independentisme. / F. MELCION
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La galàxia sobiranista
Agència del Cens Nacional del
Poble Català. 
www.nacio-catalana.org
Defensen la creació d’un cens on
s’inscriguin els catalans que es consi-
deren membres de la nació catalana
i que serviria com a base per a un re-
ferèndum d’autodeterminació.

Àgora Iniciatives Catalanes. 
www.aic.cat / @ AICpuntCAT
Punt de trobada per a joves catala-
nistes que volen aportar el seu gra
de sorra pel país.

Amb Independència
http://ambindependencia.cat @am-
bindependencia
Pretén analitzar la viabilitat de la in-
dependència de Catalunya i discutir-
ne avantatges i inconvenients.

Ara o Mai
http://araomai.cat / @araomai
Associació dedicada a fomentar la
unitat de l’independentisme català.

Assemblea Nacional Catalana
(ANC)
www.assemblea.cat /@assemblea

Moviment ciutadà transversal que
demana que Catalunya es convertei-
xi en un nou Estat d’Europa.

Associació de Juristes en Defen-
sa de la Llengua Pròpia
www.juristesperlallengua.cat @AJDLP
Entitat que vol aconseguir, entre al-
tres, la plena normalitat d’ús del ca-
talà en el sector de la justícia.

Associació en Defensa de l’Eti-
quetatge en Català (ADEC)
www.adec.cat
Associació en defensa de l’etiquetat-

ge de productes en català.

Associació Municipis per la Inde-
pendència (AMI)
www.municipisindependencia.cat
@AMI_cat
Aplega els municipis que són partidaris
de la independència de Catalunya.

Associació per a unes Noves Bases
de Manresa
http://novesbasesdemanresa.blogs-
pot.com.es
Pretén promoure la reflexió al voltant
del nacionalisme i la sobirania nacional

L’ANC ha fugit des del principi
dels personalismes i malgrat que
l’entitat manté la màxima no ha
pogut evitar que Carme Forca-
dell Lluís (Xerta, 1956) s’hagi
convertit en una icona del pro-

cés de secessió. La seva aparen-
ça trencadissa amaga una dona
brillant, de caràcter fort, amb un
currículum associatiu demolidor:
fundadora de l’Associació per la
Llengua, vicepresidenta de la
Plataforma pel Dret a Decidir,
membre d’Òmnium a Sabadell,
de la Comissió per la Dignitat...

El motor civil de la revolta
L’Assemblea Nacional Catalana s’ha convertit en l’eina social que ha donat l’empenta
definitiva als polítics catalans perquè facin via cap a l’Estat propi

ANDREU MAS

Un país amb
veu de dona

és de 12.000 membres
de ple dret, 8.000 simpa-

titzants i col·laboradors, 350 as-
semblees territorials, 50 assem-
blees sectorials, més de 25.500
seguidors a Twitter, més
de 29.500 fans a Facebook
i tot això aconseguit en
un temps rècord. El 30
d’abril del 2011 té lloc la
Conferència Nacional
per l’Estat propi, en què
s’acorda iniciar formal-
ment el camí cap a la crea-
ció de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana, l’ANC, que
es constitueix com a tal el
10 de març de 2012 al Pa-
lau Sant Jordi, en un acte
al qual assisteixen 7.000 perso-
nes. L’abril del mateix any Car-
me Forcadell és escollida presi-
denta i es conforma el Secreta-
riat Nacional, del qual n’és vice-
president Carles Castellanos.

A partir d’aquí els fets es des-
encadenen amb una rapidesa
que produeix tremolor de ca-
mes. El 30 de juny l’ANC enceta
a Lleida la Marxa cap a la Inde-

M
pendència, que mobilitza
150.000 persones en centenars
d’actes arreu del país. L’objectiu
final: marxar sobre Barcelona
l’11 de setembre i demostrar a la
classe política que hi ha país. El

resultat és prou conegut: la
manifestació més gran de
la història del Principat,
prou potent per aconse-
guir que el partit majorita-
ri aleshores al govern,
Convergència i Unió,
avanci les eleccions al Par-
lament i que diverses for-
macions polítiques incor-
porin al seu programa
electoral el dret a decidir
com a camí per a la conse-
cució de l’Estat propi.

Quatre al principi
Enric Ainsa va ser un dels funda-
dors de l’ANC, quan aquesta en-
cara no havia estat ni batejada.
A Els orígens de l’Assemblea Na-
cional Catalana. Les indiscrecions
del majordom, Ainsa explica com
les consultes sobre la indepen-
dència van ser el desencadenant
de la gestació del que després se-

ria l’Assemblea. La idea inicial
sorgeix després de l’èxit de la
primera consulta municipal so-
bre la independència que es fa a
Catalunya i que té lloc a Arenys
de Munt el 13 de setembre de
2009. Imbuïts de l’esperit
d’aquell acte de reafirmació na-
cional es troben, a instàncies de
Pere Pugès, el mateix Pugès, En-
ric Ainsa, Miquel Strubell i Mi-
quel Sellarès amb l’objectiu
d’engegar una iniciativa per re-
moure la societat civil. Aquest
nucli fundacional és el que res-
tarà per a la història com els qua-
tre d’Arenys. Ells engeguen el que
provisionalment s’anomenarà
Moviment per la Independèn-
cia, que vol convertir-se en un
projecte civil hegemònic i uni-
tari de l’independentisme, so-
vint dispers.

A partir d’aquí es comença
una primera fase de recluta-
ment, amb l’objectiu de confi-
gurar una base de quaranta per-
sones que donin vida al movi-
ment. És en aquesta etapa que
s’hi incorporen alguns mem-
bres de l’actual secretariat, entre

Carme Forcadell l’11 de setembre. / EFE
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El clam d’independència és present a tots els camps de futbol del país, especialment al minut 17 amb 14 segons. / EL PUNT-AVUI

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) aplega 646
municipis i 34 ens locals. El paper de l’AMI, segons Josep Maria Vila
d’Abadal, el seu president i alcalde de Vic, és «continuar fent el paper
d’impulsors del procés, estant al costat del govern i del Parlament,
sempre que no es desviïn del camí traçat cap a la independència».
Per a Vila d’Abadal, les entitats del país van començar «liderant el
procés i han de continuar fent-ho». Pel que fa a l’horitzó de la sobira-
nia plena, l’alcalde de Vic el situa en el 2014 i manté que més enllà
d’aquesta data «serà molt difícil assolir la independència». I un avís
per a navegants: «No et pots quedar a mig camí, no es pot millorar
l’autonomia. O sortim d’Espanya o deixem que Castella ens assimili.»

A la llibertat pels municipisells la mateixa Carme Forcadell.
En aquell moment, ho expli-

ca l’actual presidenta de l’ANC,
estaven lluny d’intuir en què
s’acabaria convertint l’entitat.
De fet, el seu full de ruta propo-
sava la convocatòria d’un refe-
rèndum municipal coordinat
amb l’Assemblea de Municipis
per la Independència, que havia
de ser el detonant que portés el
govern a prendre el camí cap a
l’Estat propi. No els va caldre.

Per a Forcadell el gran èxit de
l’ANC ha estat no repetir el que
va posar fi a l’Assemblea de Ca-
talunya durant la transició: la
politització de l’entitat.

I el futur? Acompanyar el go-
vern en el compliment dels ob-
jectius a què s’ha compromès i
mobilitzar-se si no ho fa o si des
de Madrid perden el cap i pre-
nen mesures contra el President
o el Parlament per la convocatò-
ria de la consulta.

en el marc dels Països Catalans.

Ateneu Sobiranista Català
http://ateneusobiranistacata-
la.ppcc.cat
Entitat que vol esdevenir una força
civil per empènyer polítics i d’altres
entitats cap a l’Estat propi.

Catalan Nation
www.facebook.com/CatalanNation
@CatalanNation
Grup organitzat a les diferents xarxes
socials per internacionalitzar el cas de
Catalunya.

Catalonia Direct
www.cataloniadirect.info
@cataloniadirect
Projecte que vol unir ciutadans d’ar-
reu del món a favor de la causa cata-
lana.

Catalunya Acció
www.catalunyaaccio.cat
@catalunyaaccio
Promou la creació d’un Estat català
independent.

Catalunya Demà
www.facebook.com/pages/Catalunya-

Demà / @CatalunyaDema
Espai a Facebook que vol respondre
totes les preguntes relacionades amb
una hipotètica Catalunya independent.

Catalunya Diu Prou
http://diemproucatalunya.word-
press.com / @CatDiuProu
Insubmisos fiscals i promotors de la
desobediència civil pacífica per tal
d’assolir la independència de Catalu-
nya.

Catalunya Estat
@catalunya2016

Grup creat a la xarxa social Twitter per
promoure la independència de Catalu-
nya.

Catalunya Nou Estat d’Europa
http://nouestatdeuropa.blogspot.com.es
@NouEstat
Promou la creació d’un Estat català inde-
pendent.

Centre d’Estudis Colombins
www.cecolom.cat
Estudia els lligams històrics entre els Països
Catalans, Cristòfol Colom i la descoberta
d’Amèrica.
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Cercle Català d’Estudis Heràl-
dics
http://perso.wanadoo.es/ccehin
Vetlla per la recuperació, el manteni-
ment i l’extensió de l’heràldica i llui-
ta contra tot el que s’oposi a la lli-
bertat de la nació catalana.

Cercle Català d’Història (CCH)
www.cch.cat
Promouen la recuperació de la me-
mòria històrica mitjançant el conei-
xement de la història de Catalunya.

Cercle Català de Negocis (CCN)

www.ccncat.cat
@CCatalaNegocis
Organització d’empresaris que de-
fensa que només amb un Estat propi
Catalunya és econòmicament viable.

Cercle d’Agermanament Occita-
no-Català (CAOC)
www.caoc.cat
Promouen l’intercanvi entre les cul-
tures catalana i occitana.

Cercle d’Estudis Sobiranistes
www.cercleestudissobiranistes.cat
@cesobiranistes

Fundació que impulsa des d’una lò-
gica pragmàtica un plantejament
perquè la nació assoleixi la indepen-
dència com a projecte viable.

Club Arnau de Vilanova
www.arnaudevilanova.com
@arnaudevilanova
Grup d’opinió compromès amb Ca-
talunya, entesa com a nació subjecte
de drets i deures.

Col·lectiu Català Sempre
www.sempre.cat
@CatalaSempre

A favor de l’ús prioritari del català en
les relacions interpersonals.

Col·lectiu Emma
www.collectiuemma.cat
@CollectiuEmma
Xarxa de catalans i no catalans d’arreu
del món que observen el que publica
la premsa internacional sobre Catalu-
nya i l’esmenen si cal.

Col·lectiu Oliba
http://oliba.catnord.cat
Artistes i intel·lectuals de la Catalunya
del Nord que volen fer conèixer Cata-

Un grup d’entitats actuen com a «think tanks» aportant elements a les institucions
perquè puguin superar els esculls de tota mena en el camí cap a l’Estat propi

lls van ser els primers a posar
el focus sobre l’espoli fiscal

quan ningú no en parlava i amb
el temps han aconseguit conver-
tir-lo en un argument central del
debat polític. Són el Cercle Cata-
là de Negocis (CCN), un grup
d’empresaris que defensa que
Catalunya només serà econòmi-
cament viable amb l’Estat propi.
La seva tasca, en la qual ja no es-
tan sols, és la d’actuar com a
think tank, aportant idees a par-
tits, govern i institucions i al país
en general per demostrar-los,
primer, que l’Estat propi ens
convé i després, que és possible.

La seva aportació més relle-
vant és la creació d’estudis pe-
riòdics que expliquen amb da-
des quin país podem tenir, a
banda de donar arguments per
rebatre el discurs de la por dels
partits espanyolistes. Des de se-
tembre han fet dues aportacions
documentals molt importants:
els llibres Delenda est Hispania i
Catalunya: Estat propi, Estat ric,
que han encapçalat –sobretot el
primer– el rànquing de llibres de
no-ficció més venuts del país.

En la mateixa línia treballa la
Fundació Catalunya Estat, tam-

E
ANDREU MAS

Cervells per la llibertat

bé formada per empresaris. La
FCE forma part del grup d’asso-
ciacions que han posat entre els
seus objectius més immediats
atacar el cinturó metropolità per
ampliar la base social de l’inde-
pendentisme clàssic. Per a la

Fundació fer servir el castellà
com a eina per apropar el seu
discurs a certa població no ha de
ser cap problema, perquè forma
part de la normalitat del país.

Entre les darreres actuacions
que han portat a terme hi ha

l’edició de dos llibres: L’autono-
mia que tenim. El país que tin-
drem, de Jaume Vallcorba, i L’in-
vent de l’espanyolitat, de Lluís
Garcia i Imma Grande.

Al CCN i la Fundació se’ls ha
afegit recentment el Col·lectiu
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Wilson, format per economistes
i acadèmics de ciències políti-
ques de reconegut prestigi, entre
els quals hi ha Xavier Sala i Mar-
tín, Carles Boix o Pol Antràs.

L’objectiu del Col·lectiu és
aportar documentació i conei-

Internacionalitzar l’economia i
aconseguir ser una referència
del comerç i la logística
mundials són factors clau per
assolir la recuperació
econòmica del país.
EL PUNT-AVUI

favor de la independència. El
seu primer treball va ser la crea-
ció de l’espolímetre, que calcula
l’espoli fiscal segon a segon. Ara
proven d’aplegar tota la docu-
mentació sobiranista en el pro-
jecte Primavera Sobiranista.

xement per rebatre les mentides
que sobre un futur Estat català
aboquen a la població certs par-
tits i mitjans.

Salvador Cardús el qualifica
d’action tank. És La Fàbrica, un
grup que impulsa projectes en

Predicant la
bona nova
arreu del país
Tot i que aquestes organitza-
cions tenen la vocació d’es-
devenir lobbies d’influència,
aquesta vocació la combinen
amb una permanent acció
sobre el territori –a banda de
l’edició de vídeos i una forta
presència a les xarxes socials.
Des del més absolut volunta-
risme, el CCN i la Fundació
recorren el país explicant els
avantatges de l’Estat propi i
desmentint les pors al pro-
cés. Segons dades del CCN,
l’entitat ha fet més de 300
actes en un any, des d’Alca-
nar a Lausana. Pel que fa la
Fundació, des de principi
d’any i fins a la primera quin-
zena de febrer hauran fet
més d’una quinzena d’actes.
Des de La Fàbrica fan la tasca
ingent de recopilar els actes i
presentacions que convo-
quen aquestes i altres entitats
que fan pedagogia arreu del
país, a la pàgina web
www.agendasobiranista.cat,
que també aboca informació
a les xarxes socials mitjan-
çant un canal a twitter.

lunya al públic i als mitjans de comu-
nicació francòfons.

Col·lectiu Wilson
http://wilson.cat/ca / @Col_Wilson
Acadèmics de l’àmbit de l’economia i
de la ciència política que ofereixen
els seus coneixements per contrares-
tar les campanyes contra Catalunya.

Comissió per la Dignitat
www.comissiodeladignitat.cat
Promotors dels retorns dels papers de
Salamanca a territori dels Països Ca-
talans.

Conferència Nacional del Sobira-
nisme
www.manifest12abril.cat
Organització que defensa la unitat
política del sobiranisme.

Consciència Catalana
www.consciencia.cat
@consciencia_cat
Recull en forma de videoteca el pro-
cés cap a la independència.

Coordinadora d’Associacions
per la Llengua (CAL)
www.cal.cat

Entitat creada per defensar la unitat
territorial del català i per posar fi al
menyspreu a la cultura catalana.

Criteri
www.e-criteri.cat / @criteri
Volen contribuir a generar debat de
qualitat sobre el camí cap a la inde-
pendència dels Països Catalans.

Decidim!
www.decidim.cat
Moviment de càrrecs electes locals
defensors de la independència.

Defensem l’Escola en Català
www.escolaencatala.cat
Defensors de l’escolarització en català.

Deu Mil a Brussel·les
http://deumil.cat / @10Mil_CAT
El 2009 van fer una manifestació a fa-
vor de la independència a a Brussel·les.

Diem Prou
http://2012.diemprou.cat/
@andreuimaria
Moviment dels primers insubmisos fis-
cals per motius nacionals.
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Federació en defensa de la llen-
gua i la cultura catalanes
www.federacio.cat
Entitat creada a Perpinyà per defensar
la llengua i la cultura de Catalunya

Fundació Catalunya Estat
www.fundaciocatalunyaestat.cat
@FundCatEstat
Fundació d’anàlisi, treball i conscien-
ciació per a l’assoliment de la Cata-
lunya estat.

Fundació Catalunya Europa
www.catalunyaeuropa.net

@catalunyaeuropa
Vol fer present Europa a Catalunya i
Catalunya a Europa, tot entenent
que Catalunya hi pot aportar la seva
personalitat nacional.

Fundació d’estudis Històrics de
Catalunya
www.histocat.cat
Vetlla per la difusió de l’autèntica
història de Catalunya.

Fundació Puntcat
www.fundacio.cat / @puntcat
Fundació que promou el domini

«.cat» i vetlla per la promoció de la
llengua i cultura catalanes a internet.

Gent de la Terra
www.gentdelaterra.org
Associació que vol unir tota la gent
que ja formi part d’alguna organit-
zació o no mentre estigui disposada
a treballar pel país.

Grup d’Opinió els Almogàvers
grupelsalmogavers.wordpress.com
@ElsAlmogavers
Grup d’opinió que treballa per acon-
seguir una Catalunya lliure

Help Catalonia
www.helpcatalonia.cat
@HelpCatalonia
Entitat dedicada a la internacionalitza-
ció de la causa catalana.

Horitzó Europa
www.horitzo.eu / @HoritzoEuropa
Promou, entre d’altres, el debat sobre
els afers europeus i internacionals i la
contribució de Catalunya en el procés
de construcció europea.

Identitat.cat
www.identitat.cat / @identitatcat

Que tot el món ho sàpiga
na de les claus per gua-
nyar la partida a Espanya

és, com coincideixen tots els in-
dependentistes, aconseguir in-
ternacionalitzar el conflicte.
Durant aquests últims anys han
sorgit diverses iniciatives en el
món associatiu destinades a do-
nar a conèixer a l’exterior, espe-
cialment als mitjans de comu-
nicació estrangers, quina és la
realitat política, econòmica i
social catalana.

En el cas dels mitjans, l’acció
d’aquestes associacions –for-
mades per nodrits grups de col-

U
ANDREU MAS laboradors amb domini de di-

versos idiomes– acaba sent més
pal·liativa que preventiva. Amb
relació a la publicació d’una no-
tícia o un reportatge amb una
visió esbiaixada (hi contribueix
que la majoria de corresponsals
de mitjans estrangers visquin a
Madrid) s’ofereix la visió catala-
na i es matisen les informa-
cions.

Salvador García-Ruiz, funda-
dor del Col·lectiu Emma, de re-
ferència en aquest àmbit, expli-
ca que «si volem ser un estat
hem de buscar el suport del
món; els hem d’explicar que

volem votar i per quin motiu
volem fer-ho».

Anna Aroca, col·laboradora
de Help Catalonia, diu que
quan van començar, fa 2 anys,
posaven «Catalonia» als cerca-
dors i només hi trobaven notí-
cies sobre «Montserrat, Barce-
lona i el pa amb tomàquet» i ai-
xò els va decidir a explicar que
Catalunya es pot independit-
zar. El raonament és d’una evi-
dència palmària: «Com volem
internacionalitzar el conflicte
si no saben que hi ha conflicte?
Cal conscienciar la societat ci-
vil d’altres països.»

Les xarxes socials formen
part del moviment que
canvia el panorama de
l’independentisme. Com
a resposta a l’agressió del
ministre Wert contra
l’ensenyament a Catalu-
nya, el 4 de desembre Jo-
sep Maria Ganyet va po-
sar en circulació al Twit-
ter l’eslògan internacio-
nal Keep Calm and Speak
Catalan. Ja té més de
17.300 seguidors.

Mantenir-se
tranquil

Manifestació de catalans a Brussel·les a davant del Maneken Pis coincidint amb l’última Diada Nacional / EL PUNT-AVUI
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Les empremtes esborrades
ANDREU MAS

 Catalunya hi ha un nom-
bre significatiu d’entitats

dedicades a recuperar la història
del país, algunes de les quals
parteixen d’un nucli inicial de
treball que es va escrostonar per
qüestions personals i de proce-
diment d’investigació.

Malgrat la divisió, totes com-
parteixen un plantejament co-
mú: Catalunya, a banda de l’es-
poli fiscal, ha estat sotmesa a un
espoli històric, amb una dife-
rència: dels diners que se’ns em-
porta cada any Espanya en po-
dem seguir el rastre, però pot ar-
ribar a ser una missió impossi-
ble seguir el rastre d’allò que ens
van manllevar fa segles en l’àm-
bit de la literatura o la història.

Aquests historiadors irreduc-
tibles que denuncien que la des-
coberta d’Amèrica va ser catala-
na o que Cervantes en realitat
era un Sirvent –per esmentar-ne
dos exemples– han d’enfrontar-
se, a més, a la desqualificació de
part del seu gremi, que critica els
seus mètodes perquè no sempre
s’ajusten a l’ortodòxia o perquè
posen en dubte realitats que
semblen immutables.

Jordi Bilbeny, fundador de
l’Institut Nova Història, és la ca-
ra més visible del que alguns
consideren historiadors conspi-
ranoics. El qualificatiu no el fa
desistir de cercar les empremtes

A

d’un passat que, diu, ha estat es-
borrat amb sistematització im-
placable. «La història és la me-
mòria; no tindria sentit aconse-
guir un estat lliure desmemo-
riat. La gent ha de tenir la men-
talitat oberta i recuperar la cons-
ciència que el seu passat ha estat
ocultat.»

Joaquim Ullan, president del
Cercle Català d’Història, i Jordi
Miravet, fundador de l’associa-

ció Memorial 1714, remarquen
que cal «explicar allò que hau-
rien de dir les nostres institu-
cions: que la Generalitat no
emana de la Constitució, que
no estem lligats amb Espanya
des de tota la vida sinó que ho
estem des del 1714 per la força
de les armes». Per Miravet, cal
dir que «ens van abolir unes
constitucions modernes, abans
i avui, de gran actualitat».

Ensenyes catalanes a Amèrica en un portolà portuguès del 1573 / VIQUIPÈDIA.CAT

«No tindria
sentit
aconseguir un
estat lliure
desmemoriat»

Promouen la creació d’un carnet
d’identitat i un passaport català.

Independentistas en castellano
facebook.com/IndEnCastellano
@IndEnCastellano
Defensen la independència de Cata-
lunya i ho fan en castellà

Institut de Projecció Exterior de
la Cultura Catalana
www.ipecc.cat
Volen fer conèixer la realitat dels Pa-
ïsos Catalans arreu del món i el fet
nacional català.

Institut Nova Història
www.inh.cat @inhcat
Treballen per desemmascarar totes les
mentides de la història de Catalunya.

International Catalonia
http://internationalcatalonia.com
@IntlCatalonia
Recull de notícies internacionals del
procés d’independència de Catalunya.

International Commision of Euro-
pean Citizens
www.europeancitizensdecide.eu
Aplega ciutadans dels moviments per a

l’autodeterminació d’Escòcia, Catalu-
nya, Flandes i el País Basc.

Keep Calm
http://keepcalmandspeakcatalan.com 
@KeepCalmCat
Iniciativa sorgida a les xarxes socials
en rebel·lió per les agressions de l’Es-
tat contra Catalunya.

La Fàbrica
www.primavera.cat / www.espolime-
tre.cat / www.agendasobiranista.cat/
@espolimetre / @agendacatalana
Laboratori d’idees creat per a la difu-

sió de projectes independentistes.

Llengua Nacional
http://llenguanacional.cat
Entitat que treballa per afermar la llen-
gua catalana en tots els camps i des-
pertar en els ciutadans la consciència
d’una realitat nacional catalana.

Memorial 1714
www.11setembre1714.org
Entitat creada per mantenir viu el re-
cord dels caiguts en la Guerra de Suc-
cessió, quan Catalunya va perdre les
seves llibertats polítiques.
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No vull pagar
www.novullpagar.cat
@novullpagar_cat
Denuncia el greuge que pateixen els
catalans a les autopistes.

Òmnium Cultural
www.omnium.cat / @omnium
Treballa per la promoció i la norma-
lització de la llengua catalana, la cul-
tura i la identitat nacional catalana.

Patriotes per la Devolució
http://devolucio.wordpress.com
Agrupament de patriotes, de tots els

colors polítics, compromesos activa-
ment en l’alliberament de la nació
perquè torni a ser sobirana.

Plaça 21
www.pl21.cat / @Pl21cat
Vol crear escenaris de reflexió, debat
i proposta, útils per a la societat ca-
talana que s’identifica amb els con-
ceptes de catalanisme, progressisme
i europeisme.

Plataforma pel Dret a Decidir
(PDD)
http://plataformapeldretdedecidir.cat

@pddcat
Espai transversal de trobada d’enti-
tats i persones individuals que lluiten
per l’autodeterminació.

Plataforma per la Llengua
www.plataforma-llengua.cat
@llenguacat
Vol promoure el català com a eina
de cohesió social i llengua comuna.

Plataforma pro Seleccions Es-
portives Catalanes
www.seleccions.cat / @SeleccionsCAT
Promou el reconeixement interna-

cional de les seleccions esportives na-
cionals.

Sobirania i Justícia
http://www.sij.cat
@sijcat
Promou la independència tot sensibilit-
zant la societat catalana sobre la ne-
cessitat i viabilitat del seu assoliment
per vies pacífiques i democràtiques.

Sobirania i Progrés
www.sobiraniaiprogres.cat
@SobiProgresCat
Plataforma compartida per persones

ANDREU MAS

Vetlladors
d’essències

i bé és cert que cada cop més
les entitats sobiranistes es

van especialitzant en un camp
concret, encara hi ha un bon
grapat d’associacions de caire
transversal que fixen sobretot la
seva acció social en la reivindi-
cació i defensa dels trets cultu-
rals, lingüístics i associatius bà-
sics del país. Possiblement la
que marca més la referència per
història i volum d’associats és
Òmnium Cultural, que ha anat
modificant el seu discurs i acos-
tant-lo obertament a l’indepen-
dentisme. Muriel Casals, presi-
denta d’Òmnium, afirma que la
seva entitat aposta obertament
per la consecució de l’estat propi
i assegura que «dedicarem la
nostra capacitat a convèncer-ne
el major nombre de persones
possible i d’altra banda tran-
quil·litzarem els qui no ho ve-
uen clar, perquè no volem que
ningú se senti violentat».

Casals també considera que el
paper de la societat civil en el

S

Hi ha entitats transversals que són les guardianes dels valors
d’un país: la seva cultura, la seva llengua, la seva escola

procés per a la independència és
el «d’acompanyar el procés polí-
tic, evitant que hi hagi defec-
cions i estimulant els indecisos a
sumar-se a un procés que és esti-
mulant».

En l’àmbit de la defensa de la
llengua hi ha dues entitats clau:

la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL) i
la Plataforma per la Llengua,
que recentment va perdre un
dels seus impulsors, Martí Ga-
sull, en un tràgic accident.

Per Daniel Mundet, director
de la Plataforma, l’activitat de
l’entitat que representa no està
determinada per la consecució
d’un estat propi per a Catalunya

si bé manté que «disposar d’es-
tructures d’estat pot ajudar en la
nostra tasca». Mundet creu que
amb un estat propi el català «se
situaria en el mateix pla d’igual-
tat que la resta de llengües com-
parables de la Unió Europea»,
cosa que evitaria «situacions de
discriminació que patim actual-
ment i tindria un efecte molt po-
sitiu per als ciutadans de Catalu-
nya».

Gent de la Terra és una de les
plataformes que treballen més
activament en la promoció del
fet cultural català. Són responsa-
bles de convocar les entitats ca-
da 11 de setembre a l’entorn de
l’Arc de Triomf, a Barcelona, en
una fira en què es barreja l’essèn-
cia cívica que treballa per al país
en desenes d’entitats. Enric Fon-
tanals, coordinador de l’entitat,
destaca que «hem d’explicar a
tothom i arreu, fins i tot a nosal-
tres mateixos, que si lluitem per
un país lliure és perquè volem
un país millor i ara tenim l’opor-
tunitat d’aconseguir-lo».

«Si lluitem per
un país lliure
és perquè
volem un país
millor»
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Muriel Casals presentant el nou full de ruta d’Òmnium, a l’octubre
de l’any passat / MARTA PÉREZ

Les constants agressions a què el ministre Wert i la jurisprudència es-
panyola sotmeten l’escola catalana han acabat provocant una revolta
al país, que lidera la plataforma cívica Somescola.cat. Aquesta coordi-
nadora aplega més d’una trentena d’entitats prou diverses, entre les
quals hi ha les principals associacions culturals, lingüístiques i sindi-
cals del Principat.

Somescola.cat va tornar a la plaça Sant Jaume al desembre del
2010, dos anys després de l’últim cop que ho havia fet, per llegir un
manifest que defensava el paper del català com a llengua vehicular

de l’aprenentatge a les escoles del país, contràriament a les preten-
sions del ministre d’Educació d’espanyolitzar les aules imposant un
model que arracona el català.

Somescola.cat alerta de la gravetat del moment, que qualifica de
màxima, perquè argumenta que «mai ningú s’havia atrevit a propo-
sar-nos que esborréssim 35 anys d’escola democràtica catalana, ava-
lada i reconeguda com una experiència d’èxit». En vista d’aquesta si-
tuació, a més de demanar al govern català que es mantingui ferm, la
plataforma es compromet a treballar, sumant esforços amb la comu-
nitat educativa, en defensa de la nostra escola.

Un moviment en defensa de
l’escola en català i en contra de
les agressions de Wert

de diversos àmbits que pensen que el
benestar de la nostra societat depèn
de l’assoliment de la sobirania políti-
ca plena.

Softcatalà
www.softcatala.org / @softcatala
Associació sense ànim de lucre que
fomenta l’ús del català a la informàti-
ca, internet i les noves tecnologies.

Som Escola
www.somescola.cat
@SomEscolaCAT
Conjunt d’entitats que arran de les

sentències del Tribunal Suprem que
qüestionen el paper del català com a
llengua vehicular de l’ensenyament
s’han organitzat per refermar el su-
port a l’escola catalana i al model de
cohesió social que aquesta represen-
ta des de fa anys.

Suma Independència
http://sumaindependencia.cat
@_SI_CAT
Moviment social i polític transversal
que promou l’assoliment d’una majo-
ria parlamentària per tal de poder
proclamar al més aviat possible la in-

dependència de Catalunya.

The Catlanders
http://thecatlanders.wordpress.com
@catigat
Proposen la creació d’un cos de vo-
luntaris per la independència que es
desplacin pel país explicant els avan-
tatges d’assolir un estat català.

Veu pròpia
www.veupropia.info
@VeuPropia
Associació per a la integració dels
nous parlants en llengua catalana.

Xarxa de blocs sobiranistes
www.xbs.cat
Web que vol aglutinar tots els blocs so-
biranistes de la catosfera, amb l’objec-
tiu d’unir tots els blocaires partidaris
d’un estat propi.

Xarxa Independentista
www.xarxaindepe.org
@xarxaindepe
La Xarxa Independentista és un col·lec-
tiu social, transversal, pacifista i demo-
cràtic que treballa per assolir la inde-
pendència de Catalunya, Balears i el
País Valencià.
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