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31 de DESEMBRE de 2010

Adéu Estatut 
Adéu autonomia
La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut era 
temuda. Però el terratrèmol que va provocar va assolir una 
intensitat que poca gent esperava. La desafecció envers 
l’estat espanyol s’ha enfilat a límits mai arribats. Les 
enquestes han demostrat que una majoria del Principat 
podria votar a favor de la independència en un referèndum 
i centenars de milers de persones van omplir el 10 de 
juliol els carrers de Barcelona en la manifestació més gran 
de la història al nostre país. La manifestació, precedida 
d’un poc edificant estira-i-arronsa entre polítics i 
organitzadors va esdevenir un gran clam per la 
independència i una crítica potent a la classe política.

LA REDACCIÓ DE 
VILAWEB HA TRIAT ELS 

MANIFESTANTS DEL 10 J 
PERSONATGE 

DE L’ANY 2.010

WWW.VILAWEB.CAT



2

VILAWEB 2

GENER 27 DE GENER. 
STEVE JOBS ANUNCIA L’IPAD

17 de gener · Un avió 
de Vueling que 
transporta el 
president Montilla és 
el primer aparell en 
aterrar al nou 
aeroport de Lleida - 
Alguaire.

27 de gener · Ferran 
Adrià anuncia que 
tanca ‘El Bullí’, que 
deixarà de ser un 
restaurant per 
a esdevenir un 
centre 
d’investigació.

HAITÍ VIU EL PITJOR DESASTRE
EL TERRATRÈMOL VA SACSEJAR UN DELS PAÏSOS MÉS 
POBRES DEL MÓN. UN ANY DESPRÉS HAITÍ ENCARA NO S’HA 
RECUPERAT 

El govern haitià parlava de cinquanta mil cadàvers 
recuperats, però que podia haver-hi entre cent mil morts i 
dos-cents mil. La xifra exacta un any després encara no es 
coneix. Hi ha tres milions d'afectats, d'una manera o d'una 
altra (una tercera part de la població del país); d'aquests, 
tres-cents mil sense casa, molts dels quals encara viuen al 
carrer, malgrat els mesos passat.

Port-au-Prince va quedar devastada. El terratrèmol, de set 
graus de l'escala de Richter, va tenir l'epicentre a vint-i-cinc 
quilòmetres de la capital. Les imatges de la capital van 
sotragar el món: fileres i fileres de cadàvers, molts encara 
mig colgats sota la runa, hospitals atapeïts, mirades de 
desesperació, edificis aterrats o fets malbé. 

Molts països i organismes internacionals es van bolcar a 
ajudar el país. Tot i amb això, el repartiment d'aigua, 

d'aliments i de 
medecines és 
molt lent, 
perquè moltes 
infrastructures 
són fetes malbé i 
perquè els 
carrers s'han 
tornat 
extremadament 
insegurs. I un 
any després el 
país segueix 
patint 
mancances clau.

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100117_0552_haiti_domingo_update_lh.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100117_0552_haiti_domingo_update_lh.shtml
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FEBRER20 DE FEBRER
ESCOLA VALENCIANA FA 25 ANYS

3 de febrer · 
Comença a París 
Expolangues, la 
principal fira sobre 
l’aprenentatge de 
llengües del món, 
amb el català com a 
llengua convidada.

24 de febrer · 
Polèmica a les Corts 
Valencianes per 
l’expulsió del 
portaveu socialista.

25 de febrer · 
Andorra surt de la 
llista de paradisos 
fiscals de la OCDE 
després de signar 
dotze acords 
d'intercanvi sobre 
informació fiscal amb 
diversos països.

28 de febrer · 
Vuitanta municipis 
celebren una nova 
tanda de consultes 
sobre la 
independència.

El president del Govern balear, Francesc Antich, va anunciar 
que feia fora del Govern els tres consellers d'Unió 
Mallorquina, després de les detencions pel cas Voltor. 

Antich no va voler convocar eleccions avançades i va dir 
que esperava mantenir el pacte amb Unió Mallorquina al 
parlament perquè mantindria els compromisos 
programàtics signats amb la formació regionalista quan es 
va formar l'actual Govern. Els consellers cessats van 
ser Miquel Àngel Grimalt, de Medi, Miquel Ferrer, de 
Turisme, i Mateu Cañellas, d'Esports i Joventut. La ruptura 
del pacte també es traslladà a les altres dues institucions 
de les Illes: el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma.

Aquest trencament va donar pas a un any amb una certa 
inestabilitat parlamentària però que, malgrat tot ha acabat 
amb el Pacte de Progrés encara manant a les principals 
institucions de les Illes. Una altra cosa és què passarà a les 
eleccions del pròxim maig, on totes les enquestes donen el 
PP com a clar guanyador.

ANTICH FA FORA DEL GOVERN 
UNIÓ MALLORQUINA

LA CORRUPCIÓ HA ESTAT UN DELS GRANS TEMES DE 
L’ANY. EN LA FOTO L’EX-PRESIDENT JAUME MATÀS 
DECLARANT EL MES MARÇ PEL CAS PALMA ARENA.

http://www.illesbalears.cat/
http://www.illesbalears.cat/
http://www.uniomallorquina.cat/
http://www.uniomallorquina.cat/
http://www.uniomallorquina.cat/
http://www.uniomallorquina.cat/
http://www.conselldemallorca.net/
http://www.conselldemallorca.net/
http://www.palmademallorca.es/IMI/PORTAL/PRD/home.jsp
http://www.palmademallorca.es/IMI/PORTAL/PRD/home.jsp
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1 de març · Una 
inusual nevada 
paralitza bona part del 
país. El trànsit resulta 
molt afectat i en 
algunes comarques hi 
ha severs problemes 
d’abastiment de 
l’energia elèctrica.

5 de març · La 
censura d’una 
exposició al Muvim de 
la Unió de Periodistes 
Valencians provoca la 
dimissió de Román de 
la Calle.

VILAWEB 4

MARÇ FAMILIARS DE DESAPAREGUTS SOTA EL FRANQUISME 
OBREN EL PRIMER FOSSAR A BENAIXEVE I ELS IDENTIFIQUEN

ESTEBAN MORCILLO GUANYA 
LES ELECCIONS A RECTOR DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ELS DOS CANDIDATS PRÒXIMS AL NACIONALISME, ANTONI 
FURIÓ I VICENT SOLER S’ANUL·LEN ENTRE ELLS

Esteban Morcillo va ser escollit 
el nou de març rector de la 
Universitat de València. En la 
segona tanda de les eleccions, 
es va imposar a Maria Antònia 
García-Benau. Era la primera 
vegada en dècades que el 
rector de la UV no era una 
persona pròxim al 
nacionalisme, fet que va 
representar una sotragada 
més enllà del propi àmbit 
universitari. La raó principal 
caldria anar-la a cercar al fet 
que els dos candidats de perfil 
valencianista, Antoni Furió i 
Vicent Soler es van anul·lar 
mutuament, quedant fora del 
procés en la primera tanda.

Tot i amb això de les quatre 
candidatures inicials, la 

favorita era la 
de Morcillo. 
També era la 
més continuista, 
perquè ell ha 
estat el vice-
rector d'aquests 
darrers quatre 
anys.

El resultat de la primera 
tanda havia donat a Esteban 
Morcillo un vot ponderat del 
36,47%, a Maria Antonia 
García-Bernau del 21,61%, a 
Antoni Furió del 21,61% i a 
Vicent Soler del 18,43 per 
cent. Si el vot de Furió i Soler 
s’haguera sumat haurien 
guanyat de forma fàcil les 
eleccions.

Els dos candidats van fer 
autocrítica ràpidament. Tant 
Furió com Soler van acceptar 
que les dues candidatures es 
podien haver anul·lat entre 
si, però també van assumir 
que no havien sabut explicar-
se als estudiants ni, sobretot, 
al Personal d'Administració i 
Serveis (PAS).

http://www.estebanmorcillo.es/val/noticias.php?s=0&lang=val
http://www.estebanmorcillo.es/val/noticias.php?s=0&lang=val
http://www.uv.es/~webuv/
http://www.uv.es/~webuv/
http://www.garciabenau.es/
http://www.garciabenau.es/
http://www.garciabenau.es/
http://www.garciabenau.es/
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ABRILL’ERUPCIÓ DE L’EYJAFJALLAJOKULL 
PARALITZA EL TRÀFIC AÈRI A EUROPA

   

25 d'abril · Quarta 
tanda de les 
Consultes sobre la 
Independència. Es fa 
a 210 municipis. N’hi 
va haver també el 28 
de febrer, el 20 de 
juny, el 18 de juliol, 
el 26 d’agost i el 9 
d’octubre. Fins ara 
han votat 
afirmativament 
552.919 persones.

EL CABANYAL ESCLATA

El 8 d’abril la tensió va esclatar al barri valencià d’El 
Cabanyal. Veïns i polítics de l'oposició s'aplegaren de bon 
matí on hi havia les màquines enviades per l’alcaldesa de 
València amb l’objectiu de començar a enderrocar cases 
del barri. El propòsit era impedir que aterressin cap 
edifici, però la jornada va acabar amb tres pisos a terra. 
Abans, els agents havien fet fora amb violència el 
centenar de veïns i de polítics concentrats, dos dels quals 
foren detinguts acusats de desobediència a l'autoritat. A 
més, Mònica Oltra, de Compromís, va rebre uns quants 
cops durant el desallotjament.

Mesos després el barri continua lluitant contra els 
aterraments però el delegat del govern espanyol, el 
socialista Ricardo Peralta ha estat cessat, en part per la 
seua polèmica actuació d’aquell dia.
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EL MILLOR MES DE LA HISTÒRIA BLAUGRANA

VILAWEB 6

MAIG 31 DE MAIG
ISRAEL INTERCEPTA LA FLOTILLA A GAZA

EL MAPA DE LES CAIXES 
QUEDA TOCAT AMB LES 
FUSIONS I LA DESAPARICIÓ DE 
LES ENTITATS VALENCIANESEL FRACÀS DEL 

REFERÈNDUM 
SOBRE LA 
DIAGONAL, 

ORGANITZAT PER 
L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, VA 

POSAR DE 
RELLEU FINS A 
QUIN PUNT ÉS 
GREU LA CRISI 
DEL PSC, QUE 
POT PERDRE 

L’ALCALDIA DE LA 
CIIUTAT

L’1 DE JULIOL
COMENÇA A
FUNCIONAR 

UNNIM

L’1 DE JULIOL
COMENÇA A
FUNCIONAR 
CATALUNYA 

CAIXA

LA CAM S’INTEGRA 
EN UN SIP AMB 
CAJA ASTUR,

 CAJA CANTÀBRIA I 
CAJA EXTREMADURA

SA NOSTRA I 
CAIXA PENEDÈS 

S’UNEIXEN A 
CAJA GRANADA 
I CAJA MURCIA

LA CAIXA
ABSORVEIX

CAIXA GIRONA
EL 3 DE 

NOVEMBRE

L’1 DE GENER DE 2011 
BANCAIXA I CAIXA PENEDÈS 

S’INTEGREN AL BANCO 
FINANCIERO Y DE AHORROS 
QUE LIDERA CAJA MADRID

EN ROIG CAIXES QUE PASSEN A TENIR EL SEU 
CENTRE DE DECISIÓ FORA DEL PAÍS, AMB EL 

TAMANY REPRESENTANT EL SEU VOLUM DE NEGOCI
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JUNY13 DE JUNY
SANDRO ROSELL, NOU PRESIDENT DEL BARÇA

14 de juny · Jaume 
Cabré, Premi d’Honor 
de les Lletres 
Catalanes.

22 de juny · Acció 
Cultural del País 
Valencià (ACPV) lliura 
a la Junta Electoral 
Central, a Madrid, les 
85 caixes amb un total 
de 651.650 signatures 
replegades al País 
Valencià, Catalunya, 
Balears i Euskal Herria 
principalment 
demanant TV3 al País 
Valencià i l’espai de 
comunicació català, 
basc i gallec. 
D'aquesta manera la 
xifra total supera en 
un 30% el mínim de 
500.000 signatures 
demanades per a què 
entre a tràmit el 
projecte de llei que 
impulsa la Iniciativa 
Legistativa Popular 
(ILP). En un primer 
moment el Congrés 
espanyol va rebutjar-
ne la tramitació.

EL CONSTITUCIONAL ACABA 
AMB L’AUTONOMIA
LA SENTÈNCIA DEL CONSTITUCIONAL ESPANYOL ANUL·LA 14 
ARTICLES I EN REINTERPRETA 27, DESVALORA LA DEFINICIÓ 
DE CATALUNYA COM A NACIÓ I HI INTRODUEIX VUIT VEGADES 
LA 'INDISSOLUBLE UNITAT D'ESPANYA'

Un acord entre la presidenta del TC, María Emília Casas, i el 
magistrat Manuel Aragón, per deixar clar que el preàmbul de 
l'estatut i la seva referència a la 'nació' no té gens de validesa 
jurídica, va fer prosperar la sentència redactada per Casas, 
que declara inconstitucionals 14 articles i en reinterpreta 27.

El text de la sentència toca de manera molt particular els 
articles de l'estatut dedicats a la justícia. El Títol III de la 
carta catalana havia estat recorregut gairebé del tot, i l'Alt 
Tribunal ha tombat parcialment o totalment sis dels quinze 
articles, principalment els que dotaven de competències el 
nou Consell de Justícia de Catalunya.

El Tribunal Constitucional va decidir també anul·lar 'l'ús 
preferent' del català per les administracions públiques i pels 
mitjans de comunicació públics. Això es va plasmar al mes de 
desembre en una primera sentència del tribunal suprem 
espanyol que obliga a considerar el castellà, també, llengua 
vehicular en l’ensenyament a Catalunya.

També es van retallar les vegueries i les competències sobre 
emigració. El paper del Síndic de Greuges, la fiscalització dels 
comptes dels Ajuntaments o les competències sobre les 
Caixes també van ser tocades pel tribunal que, en general 
retalla de manera substancial l’abast de les competències 
exclusives i compartides.

Amb tot plegat la sentència obria una nova era política a 
Catalunya, on serà molt difícil d'invocar el pacte constitucional 
que va donar pas a la transició i el pacte no escrit segons el 
qual Catalunya s'avenia a formar part de l'estat espanyol per 
consolidar el desenvolupament de l'estat de les autonomies. 
El que perilla és la confiança constitucional, tant per la 
ideologia subjacent de la sentència com, sobretot, pel mètode 
amb què s'ha dictat, en contradicció amb la  triple legitimitat 
del Parlament, de les corts espanyoles i del referèndum.
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JULIOL10

CENTENARS DE MILERS DE CIUTADANS 
OMPLEN BARCELONA EN LA RESPOSTA MÉS 
CONTUNDENT A LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNALS CONSTITUCIONAL
LA MANIFESTACIÓ COL·LAPSA EL CENTRE DE LA CIUTAT, RECLAMANT LA INDEPENDÈNCIA 

De fet ni tan sols va poder començar a 
caminar durant hores. Manifestants 
arribats de tot arreu del país van 
inundar el Passeig de Gràcia i la Gran 
Via de Barcelona al darrere d’una 
enorme senyera i d’una pancarta ‘Som 
una nació, nosaltres decidim!’ que 
havia costat dies intesos de negociació 
entre els organitzadors, Òmnium 
Cultural, i la presidència de la 
Generalitat. Els ex-presidents Pujol, 
Maragall i Montilla encapçalaven la 

marxa, no sense dificultats per les 
crítiques que rebien dels espectadors. 
Al seu darrere, però, un mar de 
senyeres i la reivindicació en favor de 
la independència que sonava com mai 
abans.

Va ser un dia per a la història. Un dia 
que mesos després sembla que no ha 
aconseguit el seu objectiu però que 
ningú pot esquivar, tanmateix, com a 
referència d’un país indignat.



9

VILAWEB 9

AGOST
1 d'agost · Catorze 
diputats dels 
parlament britànic 
presenten una moció 
de suport a la 
independència de 
Catalunya. Entre ells 
hi ha nacionalistes 
escocesos i gal·lesos, 
liberals-demòcrates i 
verds. 

22 d'agost · Són 
alliberats Roque 
Pascual i Albert 
Vilalta, segrestats 
des del 29 de 
novembre. 
L’alliberament és 
polèmic degut al 
rescat pagat per 
l’estat espanyol. 
Alícia Gàmez, la 
tercera segrestada, 
havia estat alliberada 
el 10 de març.

16 D'AGOST
OBAMA ORDENA LA RETIRADA DE L’IRAC

L’ANY DE LA MINA XILENA
UN GRUP DE MINAIRES XILENS ATRAPATS DURANT MESOS 
SOTA TERRA VAN PROTAGONITZAR LA HISTÒRIA HUMANA MÉS 
VIBRANT DE L’ANY

S’hi van estar durant mesos, 
des del 5 d’agost fins el 14 
d’octubre. Després d’un 
accident trenta-dos minaires 
xilens i un bolivià van quedar 
sota terra, impossibilitats 
d’arribar a la superfície però 
vius. Els seixanta-nou dies que 
van passar colgats van batre el 
rècord de supervivència sota 
terra.

El seu rescat va ser la història 
humana més emocionant de 
l’any. El país sencer es va 
bolcar al seu rescat. Primer 
una sonda va arribar fins a ells, 
confirmant que eren vius. La 
sonda va servir de conducte a 
menjar, beguda, mediciones i 
comunicacions fins que una 
perforació més gran va 
permetre que arribés fins a ells 
un vehicle, el Fènix, dissenyat 
especialment per a portar-los a 
la superfície. Al llarg de dos 
llarguíssims dies els minaires 
van tornar a la superfície, un a 
un. 

Els esperava un país exhultant 
per la proesa però també un 
canvi radical en les seves 
vides, que els va portar arreu 
del món en actes públics, 
promocions i tota mena 
d’actes. 
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SETEMBRE 30 DE SETEMBRE
ES MOR JOAN TRIADÚ

No va ser tan general com s’anunciava però va significar una mobilització molt 
important contra la política econòmica del govern espanyol. Un avís seriós sobre la 
incomoditat amb la qual els sindicats han viscut tot aquest any les mesures 
econòmiques d’estalvi, moltes d’elles imposades de forma rotunda des dels 
organismes europeus. La indústria es va aturar de 
forma important però no tant el comerç. Tanmateix les 
grans ciutats del país i de l’estat van viure grans 
manifestacions.

Per al president del govern espanyol aquest 2010 ha 
estat un any força difícil durant el qual ha anat perdent 
molts dels seus suports tradicionals. Això s’ha plasmat 
en la crispació política però també en l’aillament 
parlamentari a Madrid. Només un pacte de darrera 
hora amb el PNB i els nacionalistes canaris ha fet que 
el PSOE pugui aprovar els pressupostes. Però ni això 
no ha evitat derrotes parlamentàries severes com la 
que va patir l’anomenada ‘Llei Sinde’. 

LA VAGA GENERAL CASTIGA ZAPATERO

VILAWEB S’HI VA SUMAR, 
INFORMANT AQUELL DIA 

NOMÉS DE LA VAGA
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OCTUBRE
14 D’OCTUBRE

ES MOR JOAN SOLÀ

8 d'octubre · El 
dissident xinés Liu 
Xiaobo és guardonat 
amb el Premi Nobel de 
la Pau.

9 d'octubre · Escola 
Valenciana celebra a 
València els 25 anys 
de les Trobades, la cita 
més emblemàtica del 
moviment, que agrupa 
centenars de milers de 
persones en totes les 
comarques 
valencianes. 

24 d'octubre · Es mor 
George Freche, el 
polèmic president del 
Llenguadoc - Rosselló. 
El substitueix Christian 
Bourquin, fent que la 
institució tingui per 
primer cop un 
president català.

WIKI QUÈ ?
WIKILEAKS, UNA WEB CONEGUDA

PEL SEU ACTIVISME A FAVOR

DELS DISSIDENTS FA PÚBLICS

390.000 DOCUMENTS SOBRE

LA GUERRA DE L’IRAC, QUE

FAN TESTIMONI DE LA MORT

DE 70.000 CIVILS I DE 

TORTURES I ABUSOS.

AL MES DE NOVEMBRE

WIKILEAKS FILTRA TAMBÉ

250.000 DOCUMENTS

DEL DEPARTAMENT

D’ESTAT DELS 

ESTATS UNITS,

PROVOCANT UN ENORME

CONFLICTE DIPLOMÀTIC.

EL PORTAVEU DE WIKILEAKS

JULIAN ASSANGE ÉS 

PERSEGUIT, ACUSAT D’UNS

ESTRANYS DELICTES SEXUALS

A SUÈCIA I OPTA PER LLIURAR-SE

A LES AUTORITATS ANGLESES.

ALS ESTATS UNITS EL

DEFINEIXEN COM A ‘TERRORISTA’ 
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NOVEMBRE LA SIBIL·LA I ELS CASTELLS, 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT

MAS PORTA CiU A LA VICTÒRIA
EL TRIPARTIT S’ENFOSA EN UNES ELECCIONS EN LES QUALS SOLIDARITAT ENTRA AL 
PARLAMENT, AUGMENTANT EL NOMBRE DE GRUPS POLÍTICS FINS A SET

Les eleccions del 28 de novembre van 
tenir un pronòstic clar tot al llarg de 
l’any. Tothom donava per fet que CiU 
gunayaria amb comoditat però quedava 
per saber si arribaria a la majoria 
absoluta.

Finalment no hi va 
haver majoria 
absoluta però per 
poc. I la debacle 
dels socialistes va 
ser històrica: el 
pitjor resultat mai 
aconseguit en la 
seva història. Un 
resultat que obre, a 
més, moltes incògnites pel que fa les 
eleccions municipals.  

Esquerra va patir també una davallada 
molt gran, perdent més de la meitat dels 
escons que tenia. I a més va haver  de 
veure com una nova força política 

independentista nascuda quatre mesos 
abans de les eleccions, la Solidaritat de 
Joan Laporta, entrava al Parlament i 
acaparava bona part de l’atenció pública.

Per al PP la batacada dels socialistes era 
l’inici del que creuen que serà la batalla 

per La Moncloa, tot i 
que van quedar molt 
lluny de les 
expectatives. 
Mentrestant ICV va 
ser el grup del 
govern que va 
aguantar millor i 
Ciutadans va 
revalidar els escons.

Fora del parlament dues absències 
notables: Rearupament, que no va poder 
superar l’aparició de Solidaritat i 
Plataforma per Catalunya, que va donar 
un avís seriós sobre les possibilitats 
d’èxit d’un partit racista.
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18 DE DESEMBRE
PUIGCERCÓS NO LIDERARÀ ERC DESEMBRE
EL TGV CANVIA EL MAPA DEL PAÍS
L’ALTA VELOCITAT POSA VALÈNCIA A NOMÉS NORANTA MINUTS DE MADRID, MENTRE 
BARCELONA QUEDA A TRES HORES · EL TGV CONNECTA FIGUERES AMB PERPINYÀ

De forma gairebé simultània aquest desembre el TGV va 
enllaçar València amb Madrid i Figueres amb Perpinyà i 
París. Paradoxalment això ha estat quan la societat 
catalana i valenciana reclamaven amb més força la 
connexió entre les dues ciutats. Empresaris, col·lectius de 
tota mena i els dos governs han saludat les noves 
connexions però han remarcat que l’economia del país és 
en perill si no s’executa ràpidament el corredor 
mediterrani. De fet ja fins i tot una empresa tan important 
com la Ford ha advertit que es planteja abandonar la 
fàbrica d’Almussafes si no es soluciona la connexió directa 
cap al nord. 

21 de desembre · 
Joan Rosell és triat 
com a president de 
la CEOE amb el 
suport de 
l’empresariat 
català i valencià
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