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31 de DESEMBRE de 2009

L'any que vam votar
És possible que la dècada que comença ara vegi un canvi 
de les relacions entre el Principat i l'estat espanyol. Si això 
passa caldrà tornar enrere fins el 13 de desembre per a 
trobar a Arenys de Munt la raó del canvi. L'històric 
referèndum a la població del Maresme va activar un bloc 
sobiranista que s'expressaria de nou el 13D i que tornarà a 
anar a les urnes al llarg de 2010. 

Els referèndums, però, no van ser només la mostra del 
creixement de l'independentisme sinó que també van 
representar un toc d'atenció a la classe política. Desenes 
de milers de persones van mobilitzar-se el 13D per a fer 
possible l'organització d'un procés electoral que no tenia 
res a envejar a una convocatòria oficial. En un moment en 
el qual es parla constantment de la desafecció respecte a 
la política el 13D i el referèndum d'Arenys van ser també 
una lliçó d'entusiasme.

JOSEP GUARDIOLA
PERSONATGE VILAWEB

DE L’ANY 2009

I ho és no només per 
les victòries i les 
copes. Ho és perquè 
amb el seu Barça i 
en el seu primer any 
d'entrenador Pep 
Guardiola ha enviat 
un missatge complet 
i fresc al país. Ha 
enviat un missatge 
que parla de 
confiança i de 
solidesa. Que diu 
que cal somiar 
per a guanyar, 
que es pot 
guanyar i que es 
pot guanyar tot 
fent gaudir i sense 
renunciar al que 
s'és. Guardiola ens 
ha regalat una 
injecció d'orgull i 
optimisme que té 
en la catalanitat la 
seva arrel 
indiscutida i 
indiscutible i en el 
cosmopolitisme el 
seu destí inevitable.

http://www.vilaweb.cat
http://www.vilaweb.cat
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GENER 20 DE GENER. 
OBAMA PREN POSSESSIÓ COM A PRESIDENT

15 de gener · Entra 
en vigor el límit de 
velocitat variable en 
els accessos a 
Barcelona.

24 de gener · Es 
moren quatre nens 
en l'ensorrament del 
túnel de bateig del 
Pavelló de Beisbol de 
Sant Boi de 
Llobregat.

30 de gener · El grup 
inversor català 
Iniciatives 
Empresarials 
Aeronàutiques 
compra la companyia 
aèria Spanair, amb la 
voluntat de 
convertir-la en 
l'empresa de 
referència del nou 
aeroport d'El Prat.

OFENSIVA ISRAELIANA A GAZA
L'EXÈRCIT ISRAELIÀ DESENCADENA UNA GRAN OFENSIVA 
CONTRA HAMAS A GAZA QUE ACABA EL DIA QUE OBAMA 
PREN POSSESSIÓ DEL CÀRREC.

Israel va desencadenar 
el cap d'any una 
important ofensiva 
militar contra Gaza 
que acabaria amb la 
invasió de la franja la 
primera setmana de 
l'any. L'enfrontament 
va durar fins el 18 de 
gener. En els 23 dies 
que va durar van morir 
1.400 palestins i 13 
israelians.

Arreu del món es va 
desfermar un fort 
moviment de 
solidaritat amb els 
palestins que al nostre 
país va tenir el seu reflex en manifestacions a les 
principals ciutats.

La manifestació de Barcelona va estar envoltada però de 
polèmica per la presència del conseller d'Interior Joan 
Saura i per la presència també de grups de manifestants 
partidaris d'Hamas, un d'ells que ensenyava pistoles de 
joguina.

L'estat d'Israel va protestar de forma enèrgica i va 
lamentar el que va qualificar com a mostres 
d'antisemitisme. La suspensió dels actes en record de 
l'Holocaust i l'intent de boicot de la presència de Noa en 
els actes de la Diada encara van alimentar més, 
posteriorment, la polèmica.
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FEBRER1 DE FEBRER
NADAL GUANYA L'OPEN  D'AUSTRÀLIA

8 de febrer · Els 
tribunals espanyols 
anulen les 
candidatures de 
l'esquerra 
independentista 
basca. Amb això 
s'obre la porta a una 
victòria electoral de 
la coalició PSOE-PP ja 
que els sectors 
independentistes 
acabaran votant una 
candidatura il·legal, 
que no es 
comptabilitza de 
forma oficial.

13 de febrer · Es mor 
l'ex-alcalde de 
Sabadell Antoni 
Farrés. Candidat del 
PSUC, a més de ser 
un dels alcaldes més 
populars de la 
democràcia va ser un 
dels principals 
impulsors de 
Localret, l'associació 
creada per a 
estendre a nivell 
municipal les xarxes 
de comunicació.

El tancament al rectorat 
de la Universitat de 
Barcelona d'un grup 
d'estudiants contraris al 
procès de Bolonya va 
acabar amb el 
desallotjament dels 
tancats pels Mossos 
d'Esquadra i una batalla 
campal a Barcelona, de la 
qual no es van lliurar els 
periodistes, colpejats 
també per la policia.

L'actuació dels Mossos va 
ser el centre d'una intesa 
polèmica i de fortes 
crítiques durant tot el mes 
de febrer. 

COPS DE 
PORRA 
CONTRA ELS 
ESTUDIANTS
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1 de març · Es mor 
l'humorista i actor 
Pepe Rubianes.

28 de març · El Banc 
d'Espanya intervé la 
Caja Castilla La 
Mancha en una 
primera constatació de 
les complicacions que 
estan vivint les caixes 
i els bancs.

VILAWEB 4

MARÇ 12 DE MARÇ
COMENÇA EL JUDICI AL FINANCER B.MADOFF

SENSE L'ESQUERRA 
INDEPENDENTISTA BASCA 
GUANYEN PP I PSOE
LA POLÈMICA ANUL·LACIÓ DE LES CANDIDATURES 
ABERTZALES FA POSSIBLE UN PACTE DE GOVERN ENTRE EL 
PP I EL PSOE, MALGRAT QUE EL PNB GUANYA LES 
ELECCIONS.

Malgrat que durant la 
campanya electoral havien 
negat que fos possible PP i 
PSOE van pacte un govern 
nacionalista espanyol al País 
Basc, a la vista que sumaven 
els escons necessaris en el nou 
parlament. Els sumaven, però, 
degut a la anul·lació de les 
candidatures de l'esquerra 
independentista que no va 
poder participar en les 
eleccions.

Així i tot el partit guanyador va 
ser el PNB de nou, amb trenta 
escons. El PSOE en va 
aconseguir 24 però que 
sumats al 13 del PP 

significaven la possibilitat de 
fer un govern, les 
negociacions per a formar el 
qual no van ser gens difícils. 
El PP no va entrar al govern 
però va aconseguir la 
presidència del Parlament i 
importants concessions 
polítiques dels socialistes que 
van veure com Patxi López  
era investit Lehendakari dels 
bascos, enmig de la mal 
dissimulada irritació del 
nacionalisme basc.

L'esquerra abertzale 
mentrestant iniciava un 
procés de reflexió crític amb 
la violència d'ETA.



5

VILAWEB 5

ABRIL1 D'ABRIL
ES MOR EL TROMPETISTA RUDY VENTURA

CAROD DEIXA PAS A 
PUIGCERCÓS

16 cardo anuncia el suport a Puigcercos

27 carretero abandona el partit 

Abril. Día 27. Joan Carretero 
deja la militancia de ERC tras 
ser suspendido por escribir un 
artículo

3 d'abril · S'obre el 
túnel de Bracons

7 d'abril · Zapatero 
renova el govern 
espanyol. Solbes deixa 
de dirigir l'economia.

8 d'abril · Crisi al 
Govern Balear pel 
polèmic camp de golf 
de Son Baco.

26 d'abril · Les 
eleccions a Andorra 
obren pas a un canvi 
de govern, dirigit pels 
social-demòcrates.

28 d'abril · 70.000 
persones es manifesten 
a Castelló, València i 
Alacant convocades per 
la Plataforma per 
l'Ensenyament Públic.

29 d'abril · L'OMS 
qualifica la grip A amb 
el nivell d'alerta cinc, 
com a pandèmia 
imminent. La polèmica 
acompanya aquesta 
declaració.

CAROD RECONEIX PUIGCERCÓS COM A LÍDER 
MENTRE CARRETERO ABANDONA LA FORMACIÓ I 
IMPULSA REAGRUPAMENT COM A ALTERNATIVA

Després de mesos de debat finalment Josep Lluís 
Carod-Rovira va acceptar de forma pública que el 
líder d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós seria 
també el cap de cartell electoral en les eleccions 
de 2.010. Amb aquesta proclamació els 
republicans tanquen una etapa històrica i es 
preparen per a fer front a unes eleccions que es 
presenten com a complicades.

Complicades entre altres raons per l'aparició de 
Reagrupament.cat el nou moviment 
independentista articulat al voltant de Joan 
Carretero, que el mes d'abril també prenia la 
decisió d'abandonar la militància en el partit 
republicà.
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· LA REDACCIÓ DE VILAWEB HA TRIAT JOSEP GUARDIOLA PERSONATGE DE L’ANY 2.009 ·

VILAWEB 6

MAIG EL MILLOR MES DE LA HISTÒRIA BLAUGRANA

2 de maig · El Barça guanya 2 a 6 al Bernabeu
13 de maig · El Barça guanya la Copa a València
16 de maig · El Barça guanya la Lliga
27 de maig · El Barça guanya la Champions a Roma
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JUNY9 DE JUNY
JOAN SOLÀ PREMI D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES

8 de juny · Acaben les 
Trobades d'Escola 
Valenciana, amb més 
de 200.000 
participants.

15 de juny · Pau Gasol 
guanya amb Los 
Angeles Lakers l'anell 
de campió de la NBA.

16 de juny · S'obre la 
nova terminal de 
l'aeroport d'El Prat.

19 de juny · Es mor 
Vicenç Ferrer.

20 de juny · Esclaten 
greus disturbis a 
l'Iran en protesta pel 
frau electoral.

25 de juny · Es mor 
el cantant Michael 
Jackson.

29 de juny · Es mor el 
bisbe de Vic Josep 
Maria Guix.

LA DRETA GUANYA LES 
ELECCIONS EUROPEES
EL PARTIT POPULAR GUANYA DE FORMA CONTUNDENT AL 
CONJUNT DE LA UNIÓ · EL PP GUANYA A L'ESTAT ESPANYOL I 
L'UMP AL FRANCÈS · EL PSC NOMÉS ACONSEGUEIX GUANYAR 
A BARCELONA I TARRAGONA MENTRE CIU S'IMPOSA A LLEIDA 
I GIRONA.

La crisi econòmica va passar factura a l'esquerra en les 
eleccions europees, que es van saldar amb una victòria 
espectacular de la dreta. El PP va aconseguir 265 escons 
mentre que els socialistes es quedaven amb 184. Al nostre 
país les eleccions van posar de relleu el domini de la dreta al 
País Valencià, les Illes i la Catalunya Nord mentre fèien 
visibles les dificultats del tripartit al Principat.

El recompte electoral va ser polèmic ja que els estranys 
resultats d'Iniciativa Internacionalista al País Basc van 
destapar multitud d'errors arreu del país, no sempre 
intencionats. 
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JULIOL 1 DE JULIOL

ES MOR BALTASAR PORCEL

1 de juliol · S'aprova la 
Llei d'Educació de 
Catalunya.

5 de juliol · Entra en 
funcionament el canal 
Segarra-Garrigues.

9 de juliol · Els governs 
català i espanyol signen 
un acord de 
finançament.

18 de juliol · El nom de 
Rita Barberà, apareix en 
el cas Gürtel pel regal 
d'uns bolsos.

21 de juliol · Quatre 
bombers moren en un 
incendi forestal a Horta 
de Sant Joan.

24 de juliol · Els 
tribunals desautoritzen 
la Generalitat per 
l'obligació d'ensenyar 
Ciutadania en anglès, 

30 de juliol · ETA mata 
dos guàrdies civils en un 
atemptat a Palma. 

MILLET TRENCA EL MIRALL
EL SAQUEIG DEL PALAU DE LA MÚSICA PROVOCA UNA 
REACCIÓ D'INDIGNACIÓ I INCREDULITAT QUE ACABA AMB UNA 
CERTA IMATGE DE LA BURGESIA CATALANA

Fèlix Millet va robar durant anys milions d'euros a l'Orfeó 
Català i el Palau de la Música, institucions de les quals 
n'era el responsable principal. La detecció del cas i 
l'entrada dels Mossos d'Esquadra al mateix Palau van 
significar un sotrac enorme per a la societat catalana. De 
sobte una de les personalitats més reconegudes de la 
burgesia barcelonina apareixia amagant-se dins un cotxe 
com un lladre, acaçat per la justícia. La xifra total robada 
per Millet és encara una incògnita però supera com a 
mínim els vint milions d'euros.

La polèmica sobre 
Millet ha dominat la 
segona meitat de 
l'any degut al tracte 
judicial rebut, que hi 
ha qui considera que 
ha estat massa suau. 

Mentrestant la 
societat no ha perdut 
cap ocasió de 
mostrar la seva 
solidaritat amb els 
cantaires de l'Orfeó, 
que ha remodelat de 
forma dràstica les 
seves institucions de 
govern i les del 
mateix Palau de la 
Música Catalana. 
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AGOST
5 d'agost · Cinc 
detinguts per 
corrupció en el cas 
Palma Arena. Entre 
ells hi ha el portaveu 
del PP de 
l'Ajuntament de 
Palma Rafael Duran.

6 d'agost · Es mor el 
científic Jordi Sabater 
Pi.

8 d'agost · Es mor 
d'un infart mentre 
era concentrat amb 
l'equip el capità de 
l'Espanyol Dani 
Jarque.

19 d'agost · Metges 
de l'Hospital La Fe de 
València fan una 
operació de 
transplantament de 
cara.

27 d'agost · Es mor 
l'editor i escriptor 
Isidor Cònsul.

16 D'AGOST
BOLT BAT EL RÈCORD DELS 100 METRES

POLÈMICA PER LES AMISTATS 
JUDICIALS DE CAMPS
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT REMODELA EL GOVERN 
VALENCIÀ DIES DESPRÉS QUE S'ARXIVÉS DE FORMA 
IRREGULAR LA QUERELLA EN LA SEVA CONTRA.

2.009 ha estat un any horrible per al president de la 
Generalitat. La seva implicació en el cas Gürtel l'ha 
perseguit més enllà de la polèmica decisió del jutge Juan 
Luís de la Rua, que es defineix com un gran amic del 
president i que va aconseguir que el Tribunal Superior de 
Justícia valencià arxivés la causa en la seva contra. 
Posteriorment Camps amagaria amb un enfrontament amb 
la direcció espanyola del seu partit arran la demanda de 
dimissió de Ricardo Costa, enfrontament en el qual 
acabaria cedint davant Rajoy.

Precisament en ple agost Camps va decidir també 
remodelar el govern. Es tractava d'una remodelació 
obligada per la mort del conseller García Anton però que 
Camps va voler aprofitar per a fer oblidar la polèmica 
judicial. Tot i amb això l'oposició va criticar durament els 
canvis, entre altres coses perquè mantenia en el seu lloc el 
conseller Font de Mora, malgrat l'intens enfrontament que 
aquest sostè amb la comunitat educativa i que ha 
continuat tot al llarg de l'any.
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SETEMBRE 11 DE SETEMBRE
DIMITEIX ROSA ESTARÀS

Ningú no s'ho esperava. 
Quan més complicada 
estava la situació política 
per l'espera de la sentència 
del Tribunal Constitucional 
sobre l'estatut, de sobte 
una votació en referèndum 
va canviar per complet el 
panorama polític.

Arenys de Munt va 
convocar un referèndum 
sobre la independència de 

7 de setembre · Glòria 
Marcos renuncia a 
l'escó de les Corts.

8 de setembre · Es 
presenta a València la 
ILP "Televisió sense 
fronteres". 

22 de setembre · Els 
socialistes tornen al 
poder a Benidorm, 
amb un vot trànsfuga.

25 de setembre · Es 
mor la pianista Alícia 
de Larrocha.

EL DIA QUE VA COMENÇAR 
LA INDEPENDÈNCIA
EL 13 DE SETEMBRE UN REFERÈNDUM HISTÒRIC A ARENYS DE 
MUNT SOTRAGA LA VIDA POLÍTICA CATALANA

Catalunya i aquesta proposta 
va trasbalsar la classe 
política catalana. La torpesa 
amb la qual el govern 
espanyol va tractar la 
convocatòria serví per a 
donar relleu a una 
convocatòria celebrada amb 
una normalitat festiva i que 
acabaria amb un 96,2 per 
cent dels vots afirmatius i 
una participació del 41 per 
cent.
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OCTUBRE
14 D’OCTUBRE

DIMITEIX RICARDO COSTA

CAS PRETÒRIA

3 d'octubre · 
Reagrupament.cat fa 
la seva assemblea 
fundacional, omplint el 
Palau de Congressos 
de Catalunya i triant la 
seva direcció nacional. 

22 d'octubre · Jean 
Marc Pujol és el nou 
batlle de Perpinyà, 
càrrec que abandona 
Jean Paul Alduy. Alduy 
passa a dirigir la nova 
àrea metropolitana de 
Perpinyà.

GARZONADA A SANTA COLOMA
LA DETENCIÓ DEL BATLLE I UN EX-DIPUTAT DEL PSC FA 
SALTAR LES ALARMES SOBRE LA CORRUPCIÓ · EN LA 
MATEIXA OPERACIÓ EL JUTGE ENCAUSA TAMBÉ ELS EX-ALTS 
CÀRRECS DE CIU LLUÍS PRENAFETA I MACIÀ ALAVEDRA

Si el cas Millet havia provocat l'alarma davant la corrupció 
l'anomenat 'Cas Pretòria' va acabar de certificar el final d'una 
època, de l'anomenat oasi català. El polèmic jutge Garzón va 
ordenar la detenció per corrupció urbanística d'un dels més 
importants batlles del PSC, partit que va reaccionar amb 
molta duresa, apartant-lo de forma immediata de la militància 
i fins i tot qüestionant la seva innocència abans i tot que es 
coneguessin els càrrecs.

Després d'unes setmanes de detenció i d'una intensa 
polèmica sobre la forma de la detenció i l'exposició pública 
dels detinguts la majoria d'ells van ser posats en llibertat amb 
fortes fiances. 
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NOVEMBRE 9 DE NOVEMBRE
CRUYFF SELECCIONADOR NACIONAL

3 de novembre · Diverses 
personalitats valencians 
dels àmbits cultural i 
cívic presenten "En 
Moviment".

7 de novembre · Una 
manifestació a Perpinyà 
commemora els 350 anys 
del Tractat dels Pirineus.

7 de novembre · 
S'ensorra part del túnel 
de La Massana a 
Andorra, matant cinc 
treballadors.

24 de novembre · 
Detenen el batlle de 
Polop Juan Cano per la 
mort del batlle anterior.

26 de novembre · Els 
diaris en paper del 
Principat fan públic un 
editorial conjunt en 
defensa de l'estatut.

29 de novembre · Tres 
cooperants de Barcelona 
Acció Solidària són 
segrestats a Mauritània. 

EL GRAN BALL DE LES 
CAIXES D'ESTALVI
LA FUSIÓ DE LES CAIXES D'ESTALVIS REDUEIX EL NOMBRE 
D'ENTITATS A LA MEITAT

caja navarra

La difícil situació de les caixes d'estalvi va precipitar els 
darrers mesos de l'any el procés de fusió entre elles. El 
procés no s'ha completat però els acords que ja han estat 
fet públics redueixen a la meitat les entitats del país. 
Queda sobretot la gran incògnita de com acabaran les 
caixes valencianes, amenaçades per Caja Madrid. 
Mentrestant, però, les caixes del Principat s'han agrupat 
en quatre grans entitats. La Caixa és l'única que es manté 
sola mentre Caixa Catalunya i Caixa Penedès encapçalen 
sengles fusions amb Manresa i Tarragona per una banda i 
amb Laietana per l'altra. La resta de les entitats, les tres 
caixes vallesanes i Caixa Girona intenten també una fusió.

L'única caixa que ha iniciat una fusió amb caixes de fora 
és Sa Nostra, que s'ha incorporat al projecte iniciat per 
Caja Navarra i Caja Canarias i que es dirà Banca Cívica, 
encara que Sa Nostra mantindrà a les Illes el nom 
tradicional.
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18 DE DESEMBRE
HAIDAR TORNA AL SÀHARA DESEMBRE

4 de desembre · Es 
mor Jordi Solé-Tura.

7 de desembre · La 
Cimera del Canvi 
Climàtic a 
Copenhaguen no 
aconsegueix els 
objectius previstos.

17 de desembre · Es 
mor el pintor Albert 
Ràfols-Casamada.

19 de desembre · El 
Bloc Nacionalista 
Valencià, Iniciativa i 
els Verds ratifiquen la 
coalició electoral.

19 de desembre · Amb 
la victòria al Mundial 
de Clubs el Barça 
arriba al rècord 
insuperable de sis 
títols en un sol any. 

24 de desembre · 
Tensió entre els socis 
del govern balear pel 
paper dels imputats 
d'Unió Mallorquina.

50%

100

LA SEGONA TANDA DELS 
REFERÈNDUMS IMPRESSIONA
MÉS DE 200.000 PERSONES VOTEN, ENMIG D'UN ENORME 
RESSÒ INTERNACIONAL, A FAVOR DE LA INDEPENDÈNCIA

SÍ 94,9

NO 3.2
27,3

El 13 de desembre es va fer la segona tanda dels 
referèndums sobre la independència. La participació es va 
acostar al 30% de l'electorat, en el conjunt dels 166 
municipis que van fer les consultes i això volia dir que van 
votar a favor de la independència unes 200.000 persones. 
Com ja era previst el 'sí' es ve endur un 94,71% dels vots i 
el no, un 3,53%. En total es va votar en 252 col·legis 
electorals i 564 meses, en una impressionant mostra 
d'organització al marge de l'estat.

Precisament aquest va ser un dels fets que els observadors 
internacional i la premsa estrangera van destacar. El 
referèndum va tenir un seguiment impressionant arreu del 
món i va posar en el primer pla de l'actualitat internacional 
la situació del nostre país. Fins i tot un diari com el francès 
"Le Monde" va fer un editorial en el qual reclamava que la 
Unió Europea parés atenció al que està passant a 
Catalunya.

Després de les votacions l'enfrontament entre els diversos 
grups d'organitzadors van causar un cert desànim i dubtes 
sobre les intencions finals d'alguns d'ells.
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2009 ha estat l'any també de 
grans renovacions a VilaWeb. 
Principalment ho ha estat per 
l'aparició del nou disseny del 
diari, obra d'América Sánchez i 
Albert Planas. Però també per 
l'estrena de la nova redacció, 
instal·lada al carrer Ferlandina 
43 de Barcelona i dissenyada 
per Montserrat Batlle-RGA.

Un any de 
renovació


