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Resum 2012

Què passarà 
el 2013 ? 



Les coses van tan de pressa que fa vertigen. Ningú no hauria 
previst fa un any que aquest resum de l’any podria parlar amb tota 
normalitat d’un referèndum d’autodeterminació que tingués data 
fixada, mínimament fixada.

De fet ningú no havia previst, malgrat l’ascens sostingut o continu 
de l’independentisme els darrers anys, que ens trobaríem a un pam 
de la independència, que és ben bé on som.

Hi ha la data del 2014 ja com una referència ineludible, però la 
independència podria arribar fins i tot aquest mateix 2013. Tot 
dependrà de la reacció del govern espanyol a la declaració de sobirania 
anunciada ja pel mateix mes de gener i als desenvolupaments 
posteriors. Si la reacció és furibunda, si per exemple s’hi reacciona 
intentant anul·lar l’autonomia, aleshores la hipòtesi d’una declaració 
unilateral d’independència del Parlament de Catalunya no seria de 
cap manera una possibilitat forassenyada.

D’ací a dotze mesos, quan VilaWeb torne a presentar un balanç de 
l’any, serà el moment de repassar el 2013 que els fets extraordinaris 
esdevinguts el 2012 ha posat en el disparador de la història. Ho 
contarem. Ho contarem aleshores amb el goig de ser, de fer, el 
primer esborrany de la història.
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Les dades

Interessa la 
independència

La cerca a Google de la paraula ‘independència’ arriba al seu 

màxim històric aquest setembre. El gràfic mostra el nombre 

de cerques en català des del 2004.

Al món, diferents 
segons la llengua
L’interès del món per la paraula ‘Catalunya’ depèn de 

l’idioma, segons que es constata a les cerques de Google

Anglès

En anglès l’interès màxim 
és el 25-N, en ocasió de 
les eleccions al Parlament 
de Catalunya.

Francès

En francès el màxim 
interès va ser en ocasió 
dels incendis del juliol, 
on van morir ciutadans 
francesos.

Castellà

En castellà des de la 
manifestació de l’Onze 
de Setembre fins a les 
eleccions l’interès s’ha 
mantingut inalterable.

Segons News.google.com, durant el mes de setembre els 

diaris de tot el món van publicar 43 milions de notícies en 

les quals apareixia la paraula ‘Catalunya’ en les diverses 

llengües.
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Resum de l’any

Si hi ha d’haver una fotografia que representi per sempre més l’any 
2012, serà la dels carrers de Barcelona plens durant la manifestació 
de l’Onze de Setembre. Plens fins a un extrem que ningú no pot pas-
sar per alt, plens de banderes estelades i plens de crits reclamant el 
final de l’autonomia i la proclamació de la independència.

La política catalana va canviar aquella tarda per sempre més i res no 
serà igual els anys vinents. El nou govern nascut en definitiva d’aque-
lla manifestació planteja un referèndum d’autodeterminació el 2014. Si 
arriba i es guanya, les mirades hauran de girar-se cap a aquella tarda 
de setembre i cap als centenars de milers de catalans que unànime-
ment van decidir que ja n’hi havia prou.



2012
Europa haurà d’encarar un envit 
sever el 2014 amb els referèndums
a Catalunya i Escòcia

Gener

El gener del 2012 es va fer pública la convocatòria del primer dels 
referèndums que Europa veurà el 2014: el referèndum sobre la 
independència d’Escòcia. El govern de l’SNP havia arribat al poder amb 
la promesa de fer que els escocesos poguessin votar si volien continuar 
essent britànics o no. I la promesa, la complirà.

I, val a dir, amb l’acord del govern de la Gran Bretanya. Després de 
tenses negociacions, finalment tots dos governs van arribar a un acord 
que, vista l’actitud del govern espanyol amb Catalunya, resulta modèlic. 
Primer Escòcia reconeixia que no tenia dret legal de fer ni convocar 
aquest referèndum. Després la Gran Bretanya reconeixia que, atès que 
la voluntat del poble escocès era fer-lo, vist el resultat de les eleccions, 
era la seva obligació democràtica facilitar-lo. I, per tant, va acordar cedir 
al govern escocès el dret d’organitzar aquella consulta explícita, tot i 
havent aconseguit abans un acord sobre la pregunta, que serà clara i 
només amb dues opcions.

La perspectiva d’èxit dels nacionalistes escocesos, tanmateix, s’ha anat 
esvaint amb el pas dels mesos. Tots els analistes consideren que els 
contraris a la independència guanyarien ara mateix. Però pel govern 
escocès i pels grups que donen suport a la consulta això no és important. 
Diuen que queden dos anys i que hi ha temps de sobres per a convèncer 
l’electorat.

La decisió del govern català de convocar un referèndum també al 2014, 
fruit del pacte aconseguit al desembre entre CiU i ERC, ha sorprès 
els dirigents escocesos, que encara no saben dir si els afavoreix o els 
perjudica.

El que tothom veu clar, amb tot, és que Europa haurà de dir-hi alguna 
cosa si de manera simultània dos dels seus països intenten arribar a 
la independència. Fins ara el seu comportament, especialment el de la 
Comissió europea, ha estat erràtic i incomprensible. No ho podrà ser 
sempre.

Escòcia convoca 
el primer 
referèndum
del 2014
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‘Veriueu-ho’ de 
Xavi Castillo i la 
justícia espanyola

L’actor valencià Xavi Castillo analitza 
la justicía espanyola.

El vídeo més vist
a VilaWeb TV

Sala i Martín: 
‘Això és 
insuportable’
Entrevistar Xavier Sala i Martín (@
XSalaimartin) és molt profitós, car hi aplica 
l’eficàcia que predica. No hi sobra cap 
frase. Totes les respostes van directes al 
gra. No hi ha mitges tintes. En una situació 
com l’actual, en què la majoria divaga, la 
claredat s’agraeix. Hem triat un titular que 
resumeix l’essència de l’entrevista: ‘Això 
és insuportable’, però en podríem haver 
seleccionats molts més. De crítics de les 
mesures de Rajoy: ‘Apujar l’IRPF no farà 
sinó deprimir l’activitat econòmica aquests 
dos anys vinents.’ De profunds: ‘Aquí, la 
mentida no es castiga.’ De diàfans: ‘Caldria 
eliminar les subvencions que reben els 
partits polítics.’ 

Llegiu-ne més

La notícia més 
llegida aquest mes

Punxeu sobre les notícies per a 
llegir-les al vostre navegador

http://www.vilaweb.tv/%E2%80%98veriueu-ho%E2%80%99-de-xavi-castillo-i-la-justicia-espanyola
http://www.vilaweb.cat/noticia/3975992/20120125/jurat-popular-declara-culpable-camps.html
http://twitter.com/#!/XSalaimartin
http://twitter.com/#!/XSalaimartin
http://www.vilaweb.cat/noticia/3968206/20120105/sala-martin-aixo-insuportable.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3973608/20120119/eua-tanquen-megaupload-pirateria.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3977120/20120127/spanair-confirma-suspensio-vols-partir-mitjanit.html
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La primavera valenciana obre un any 
de canvi

El 16 de febrer el cantant Pau Alabajos va fer una piulada comentant 
la protesta dels alumnes de l’Institut Lluís Vives de València contra les 
retallades que el centre patia. I se li va ocórrer modificar la coneguda 
etiqueta de #primaveraàrab per #primaveravalenciana. Sense ser-ne 
conscient, de sobte havia etiquetat un moviment que va canviar la percepció 
de la política valenciana i del mateix país.

Les protestes havien començat el dilluns 13 de febrer a les 15.00, quan una 
trentena d’alumnes de l’IES Lluís Vives van tallar pacíficament el trànsit del 
carrer Xàtiva de València durant cinc minuts. La manifestació demanava 
un ensenyament públic i de qualitat i volia criticar la reducció de despesa 
de la Generalitat Valenciana, especialment en el sector de l’educació. El 
dimecres 1� la policia espanyola va carregar contra els alumnes i en va 
detenir un. Tenia disset anys. L’endemà la policia va protagonitzar un enorme 
desplegament pel centre de la ciutat, va pegar a tort i a dret i el conflicte es 
va disparar.

Les imatges de la càrrega van fer la volta al món i les protestes van 
créixer de nivell. Durant uns quants dies es van succeir les manifestacions, 
segurament la protesta més seriosa que el PP ha hagut d’afrontar en dècades 
al govern valencià. El cap de policia de València, posteriorment apartat 
del càrrec, en una conferència de premsa va definir els manifestants com 
‘l’enemic’ i va acabar de llançar benzina així a un foc que es va estendre a tot 
el País Valencià i que va acabar tenint una important incidència a les falles, 
amb manifestacions i crits contra el PP en els actes més populars. 

La primavera valenciana va obrir, en definitiva, un any on el País Valencià 
ha donat mostres de canvi a una velocitat enorme i on l’abans aparent 
superioritat social del Partit Popular comença a esquerdar-se pertot arreu.

Esclata la
primavera 
valenciana
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Manifestació a 
València en suport 
dels estudiants de 
l’IES Lluís Vives

Després de les agressions de la policia 
contra els estudiants de l’IES Lluís 
Vives, València va viure una gran 
manifestació de suport als alumnes i 
reclamant la dimissió de la delegada 
del govern espanyol a València, Paula 
Sánchez de León, i del cap de la policia, 
Antonio Moreno, que havia qualificat els 
estudiants de ‘l’enemic’.

La manifestació va eixir de la porta 
de l’institut poc després de les sis de 
la vesprada i es va dirigir pels carrers 
Xàtiva i Colom fins a la delegació del 
govern espanyol. En aquell lloc un 
fort dispositiu policíac protegia les 
instal·lacions. Tot al llarg de la marxa, 
que va durar unes quantes hores, no hi 
va haver cap incident destacable.

El vídeo més vist
a VilaWeb TV

L’IES Lluís 
Vives denuncia 
greus amenaces 
d’España 2000

Fonts del professorat de l’IES Lluís Vives 
de València han informat VilaWeb que les 
últimes hores han rebut amenaces serioses 
del grupuscle d’ultradreta España 2000. 
Unes quantes trucades de membres del 
grup anuncien que la feina inacabada a 
les comissaries de la policia espanyola, 
l’acabaran ells al carrer. Segons que ha 
explicat el portaveu de l’institut, a les 
mobilitzacions membres d’España 2000 
han realitzat dues trucades telefòniques 
al centre amenaçant pares, alumnes i 
professors d’agredir-los. 

Llegiu-ne més

La notícia més 
llegida aquest mes

http://www.vilaweb.cat/noticia/3987894/20120223/cronica-manifestacio-suport-lies-lluis-vives.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3978931/20120201/mort-leconomista-fabia-estape.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3987861/20120222/lies-lluis-vives-denuncia-greus-amenaces-despana-2000.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3986127/20120218/clam-castello-tv3.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3985580/20120217/dimiteix-president-dalemanya-escandol-corrupcio.html
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L’any de les dues vagues generals

El 2012 ha estat el primer any de la història en què l’estat espanyol ha vist 
dues vagues generals, no una. El 29 de març i el 14 de novembre, amb 
intensitat diferent, però en tots dos casos amb molta força, dues vagues 
generals han servit per a criticar la política econòmica del PP, però també de 
CiU al Principat, i per a demostrar el cansament de la societat, extenuada 
per una crisi que no es veu ni com acabarà ni quan.

Precisament una de les constants de les dues vagues ha estat la gran 
participació en les manifestacions i el suport que els sectors tradicionalment 
més durs en aquesta mena de mobilitzacions, la gran indústria i el transport 
públic, han rebut de part del petit comerç i del teixit associatiu i urbà. 

Concretament, la vaga general del març va ser la resposta a les dures 
mesures aprovades el febrer en el marc de la reforma laboral imposada pel 
govern espanyol del PP, amb majoria absoluta. Segons aquesta reforma, 
els treballadors tindran una indemnització màxima per acomiadament de 
33 dies per any treballat, amb un límit de compensació de 24 mensualitats, 
mentre que el marc laboral anterior establia una indemnització màxima de 
45 dies i amb el límit de 42 mensualitats. S’hi recuperava la prohibició de 
mantenir un treballador més enllà dels dos anys amb contractes temporals, 
i l’empresa podrà realitzar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que 
impliqui la reducció de la jornada laboral sense acudir a l’autoritat laboral i 
abaixar salaris i jornades, suspendre contractes i canviar les funcions dels 
treballadors, si hi ha raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció. I el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) només es farà càrrec de 
vuit dies d’indemnització en els acomiadaments procedents de les pimes.

El seguiment de la vaga va ser multitudinari i generalment pacífic, però a 
Barcelona va acabar amb seriosos incidents pel centre de la ciutat que van 
causar moltes crítiques de l’oposició.

El mes de novembre, inusualment en plena campanya de les eleccions 
catalanes, els sindicats de tot el sud d’Europa van cridar a una nova vaga 
general que, si bé no va tenir l’èxit de l’anterior, també va obtenir un 
seguiment més que notable.

Vaga indignada
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La policia desallotja 
el centre de 
Barcelona, en flames

Els mossos van desallotjar la plaça de 
Catalunya i van disparar gasos lacrimògens. 
Hi hagué topades molt violentes entre 
la policia i alguns manifestants a la 
plaça Urquinaona. HI va haver tres-
cents contenidors cremats i aparadors 
destrossats.

El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

Un presentador de 
Ràdio 9 interromp 
l’emissió en 
directe per 
anunciar que 
secunda la vaga
El conductor del programa ‘Punt a punt’ 
de Ràdio 9, Vicent Grau, ha interromput 
l’emissió per anunciar que secundava la 
vaga i ha abandonat l’estudi. ‘Amb el dret 
que m’atorga la constitució espanyola i el 
reial decret llei 17/1977, des d’este moment 
fins les tres de la vesprada secunde la 
vaga convocada pel comitè d’empresa de 
RTVV. Ho faig en defensa dels nostres 
llocs de treball per l’expedient de regulació 
d’ocupació i us done les gràcies per la 
vostra comprensió i solidaritat’, ha explicat 
Grau. 

Llegiu-ne més

http://www.vilaweb.tv/la-policia-desallotja-el-centre-de-barcelona-en-flames
http://www.vilaweb.cat/noticia/3992702/20120307/banc-despanya-ven-unnim-bbva.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3993610/20120310/lanc-constitueix-avancar-cap-independencia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3995734/20120318/presentador-radio-9-interromp-lemissio-directe-anunciar-secunda-vaga.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3994378/20120313/mort-lescriptora-teresa-pamies.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3996112/20120320/jaume-matas-condemnat-sis-anys-preso-cas-palma-arena.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3999267/20120331/exit-lipdub-catala-perpinya.html
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La societat civil es revolta i posa la 
Caixa en el punt de mira

Va començar com solen començar aquestes coses, de la manera més 
simple i natural. Un conductor, Josep Casadellà, va dir en un peatge que ja 
n’estava tip i que no pensava pagar més. Que era una injustícia evident que 
ací s’hagués de pagar tothora i a tot arreu, mentre que en uns altres llocs 
de l’estat ningú no pagava res. I que no podia ser que Abertis, empresa 
controlada per la Caixa, s’anés enriquint a còpia de cobrar una vegada i una 
altra per peatges en alguns casos amortitzats des de ja fa dècades. 

Per a sorpresa de molts la revolta va prendre cos i milers de ciutadans del 
Principat, del País Valencià i de Mallorca van començar a negar-se a pagar. 
Fins a xifres que van posar nerviosos els responsables de l’empresa i del 
país. La Generalitat de Catalunya va començar a endurir la seva posició i 
Abertis va arribar a proposar l’ús de la legislació franquista per a aturar 
aquella revolta que s’havia començat a convertir en una feta ciutadana, amb 
centenars de cotxes col·lapsant els peatges mentre feien sonar les botzines.

Finalment la campanya es va anar esllanguint, en part per cansament, 
en part per l’aturada de l’estiu i en part per l’eficàcia de les mesures 
dissuasòries, que anunciaven multes més altes que no pas per la majoria 
d’infraccions de trànsit.

Amb tot, el #novullpagar va posar en relleu que la capacitat de mobilització 
ciutadana podia impactar a nivells fins aquells moments desconeguts i va 
contribuir a preparar l’ambient que va desembocar en la manifestació de 
l’Onze de Setembre.

Peatges rebels
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L’adéu
de Guardiola

Quan va arribar al club l’estiu del 
2008 per a entrenar el primer equip 
de futbol, Pep Guardiola va dir que 
no sabia si es guanyarien títols, però 
va prometre que els seus jugadors 
correrien d’allò més. Quatre anys 
després, el Barça de Guardiola ha 
alçat tretze títols i ha protagonitzat 
un munt de moments inoblidables.

El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

Guia actualitzada 
de la insubmissió 
als peatges 
#novullpagar

‘Si et trobes en aquesta situació 
truca immediatament al 112 o al 088 i 
comunica la situació perquè els Mossos 
d’Esquadra t’assisteixin’ 

La campanya #novullpagar convida els 
conductors a fer insubmissió als peatges 
pel greuge comparatiu amb els altres 
territoris de l’estat espanyol. Els promotors 
denuncien que els catalans continuen 
pagant unes infrastructures que ja fa 
temps que s’han amortitzat. Per això 
ofereixen una guia legal als conductors que 
vulguin dir #novullpagar. Us l’adjuntem a 
continuació.

Llegiu-ne més

http://www.vilaweb.tv/ladeu-de-guardiola
http://www.vilaweb.cat/noticia/4002621/20120414/laccident-juan-carlos-revela-era-cacera-botswana-pitjor-moment-crisi.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4001098/20120410/rasquera-decideix-referendum-plantacio-marihuana.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4003595/20120418/pot-passar-cas-pagar-peatge.html
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El PP més espanyol aconsegueix 
crispar la societat balear

Tradicionalment el Partit Popular havia encarnat una certa visió de la 
mallorquinitat. No es pot dir que fos nacionalista, però assumia elements 
culturals bàsics com la llengua i fins i tot sovint es presentava com el partit 
‘dels de casa’ contra el partit dels ‘forasters’, amb els quals demagògicament 
es volia identificar el socialisme.

Tanmateix, l’arribada al poder del president José Ramón Bauzá ha 
representat un terratrèmol absolut. Bauzá s’ha posicionat amb tota claredat 
com un enemic de qualsevol cosa que representi la personalitat pròpia de les 
Illes i ha intentat revertir pactes bàsics, assumits des de fa dècades per la 
societat mallorquina, menorquina, eivissienca i formenterenca, especialment 
la presència de la llengua catalana a l’escola.

I la reacció ha estat sorprenent. Bauzá ha arribat a un extrem que no 
s’atreveix ni tan sols a sortir al carrer, car cada vegada que ho fa es troba 
amb manifestants indignats que l’increpen i sovint l’acorralen a crits i 
empentes.

El Partit Popular, a més, s’ha trencat i el malestar és notable entre 
els dirigents del partit fora ciutat, que no entenen tanta agressivitat 
espanyolista del president.

En aquest sentit, la dreta regionalista ha començat a reestructurar-se i, 
superada la desaparició d’Unió Mallorquina, sembla que s’albira en l’horitzó 
la possibilitat d’un govern alternatiu al PP on es trobarien l’esquerra i la dreta 
mallorquinista, descontenta i enfadada amb l’extremisme del president.

Bauzá
contra
tothom
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Eleccions a les Corts valencianes, al parlament balear, al Consell 
General d’Aran i als municipis d’una bona part del país

Un ‘jurat 
popular’ del 15-M 
condemna la Caixa 
i Isidre Fainé per 
estafa i vulneració 
dels drets humans

Centenars de manifestants del 15-M 
es van aplegar davant les torres de 
la Caixa, a l’avinguda de la Diagonal 
de Barcelona, procedents de la plaça 
de Francesc Macià. I en un ‘judici 
popular simbòlic’ van condemnar la 
Caixa i el seu president, Isidre Fainé, 
com uns dels principals responsables 
de la crisi.

El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

Hugh explica per 
què Catalunya 
pot ser 
intervinguda al 
novembre
Catalunya serà intervinguda al novembre 
pel govern espanyol, va pronosticar 
l’economista gal·lès Edward Hugh, 
col·laborador del premi Nobel d’economia 
Paul Krugman i conseller independent de 
CatalunyaCaixa. Al programa ‘Singulars’, 
que és on va fer aquestes declaracions, no 
va explicar per què al novembre. Avui ho 
explica en una entrevista de VilaWeb. Es 
basa, sobretot, en dues raons: l’enorme 
dificultat que Catalunya compleixi l’objectiu 
de l’1,5% de dèficit, en un marge de 
mig any, fins el novembre, i la voluntat 
política del govern espanyol de fer aquesta 
intervenció.

Llegiu-ne més

http://www.vilaweb.cat/noticia/4011683/20120516/jurat-popular-15-m-condemna-caixa-isidre-faine-estafa-vulneracio-drets-humans.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4008764/20120505/camp-acomiada-guardiola-heroi.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4014719/20120525/gran-xiulada-seguidors-barca-lathletic-lhimne-espanyol.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4011826/20120516/hugh-explica-catalunya-pot-intervinguda-novembre.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4010793/20120512/15-m-torna-carrer.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4008936/20120507/hollande-guanya-sarkozy-torna-lesquerra-lelisi.html
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2012Juny
Un any passant per la corda fluixa

El govern espanyol va haver d’acceptar la intervenció europea dels seus 
bancs, però ha acabat l’any evitant pels pèls la intervenció del conjunt 
de l’estat. L’economia espanyola, que no fa pas tants anys exigia ésser 
considerada una de les grans del món, ha estat els dotze mesos en una 
situació límit, a mercè de les bandades dels mercats i sempre amb l’ai al cor 
per si finalment Europa la intervenia per a salvar-la.

Ha tingut sort en el sentit que la Unió Europea ha fet marxa enrere en la 
seva duresa inicial. Vist el resultat polític de la intervenció a Grècia, on 
l’extrema esquerra ja és a un pas només de guanyar les eleccions i prendre 
el poder, Europa ha decidit no humiliar nous països i evitar la sensació de 
duresa extrema que tant de mal ha fet a Grècia.

El govern espanyol, de tota manera, ha centrifugat una bona part del 
seu dèficit a còpia de repartir-lo entre les comunitats autònomes i els 
ajuntaments, en un gest que la Generalitat de Catalunya ha denunciat per 
deslleial.

Quant als bancs rescatats, la polèmica els ha seguit al llarg de tots aquests 
mesos. Molta gent ha plantejat la pregunta de com podien gastar-se tants 
diners a tapar el forat immobiliari creat pels bancs i, per contra, no es podien 
rescatar sectors greument afectats per la crisi, petits negocis o fins i tot 
serveis bàsics com la salut i l’educació.

Espanya 
demana
el rescat



2012Juny
El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

Amstel es riu 
dels valencians 
en un vídeo i en 
una aplicació 
d’iPhone
El reclam de la campanya diu així: ‘Et 
penses que estàs totalment preparat 
per venir al València Street Circuit? 
No creus que hauries de practicar una 
mica de ‘valencianano’? Amb iNano pots 
traduir moltes expressions en espanyol 
al ‘valencianano’. Només has d’elegir una 
frase, posar el teu iPhone davant la boca 
i l’iPhone la dirà en aquesta particular i 
graciosa manera que tenim de dir les coses 
a València’.

Llegiu-ne més

Teresa Forcades: 
‘S’ha de ser 
contundent. Vaga 
general d’un dia? 
No, vaga general 
indefinida!’

Entrevista amb la teòloga, que parla d’un 
canvi de sistema, i de l’homosexualitat, 
l’eutanàsia i l’avortament dins dels 
principis cristians

http://www.vilaweb.cat/noticia/4017914/20120606/87-pares-opten-catala-lescola-illes.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4017036/20120603/mestre-josep-lluis-bausset-mort.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4021506/20120619/amstel-sen-riu-valencians-video-aplicacio-diphone.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4019568/20120612/cessat-portaveu-pp-corts-valencianes.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4020579/20120615/teresa-forcades-contundent-vaga-general-vaga-general-indefinida.html
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2012Juliol
Els incendis més criminals

El foc no és un desconegut els mesos d’estiu al nostre país, però aquest 
2012 ha estat particularment terrible. Hi ha hagut incendis enormes al País 
Valencià i al Principat, amb un d’especialment dur: l’incendi que va cremar 
des de dos indrets l’Alt Empordà el 22 de juliol.

A la Jonquera, el foc va causar el tall de la N-II i la AP-7, cosa va fer desviar 
el trànsit que es dirigia cap a Catalunya Nord per la N-260, carretera que 
passa per Portbou. Però amb el foc en aquesta altra població es va haver de 
tallar també aquesta carretera durant unes quantes hores i un centenar de 
persones hi van quedar atrapades. Envoltades per les flames, algunes van 
decidir abandonar el vehicle i baixar en direcció al mar, fins i tot saltant pels 
penya-segats; va ésser d’aquesta manera com van morir dues persones –un 
home de seixanta anys i la seva filla, de quinze. El fet que tres dels quatre 
morts que finalment hi va haver fossin francesos va convertir els focs de 
l’Empordà en un autèntic referent informatiu internacional.

Al País Valencià va ser particularment dur l’incendi d’Andilla i Cortes, que va 
cremar una enorme superfície de terreny i va colgar les comarques centrals 
valencianes amb un impressionant núvol de cendra groguenca. La polèmica 
política originada per aquests incendis va afeblir encara més el Partit Popular 
per la manca de reacció i la negativa a donar explicacions plausibles dels 
fets.

Foc assassí



2012Juliol
El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

Els vídeos més 
impactants dels 
incendis de 
l’Empordà

Milers de veïns de municipis de l’Alt 
Empordà s’han vist sorpresos per les flames 
dels incendis de la Jonquera i de Portbou. 
També molts conductors han quedat 
atrapats a les carreteres de la zona per la 
violència i el ràpid avanç del foc. Alguns 
d’ells han publicat els vídeos que han 
enregistrat en aquests moments de tensió i 
de nervis. Aquests en són una mostra.

Llegiu-ne més

Els carrers 
s’omplen contra la 
retallada de Rajoy

Les manifestacions contra la llarga llista 
de retallades que el govern espanyol va 
aprovar divendres de la setmana passada 
van omplir ahir els carrers de les grans 
ciutats del nostre país (vídeo).

Pels sindicats convocants, les mesures 
perjudiquen especialment els desocupats, 
els treballadors públics i els pensionistes; 
a més, agreujaran la desocupació i 
allargaran la recessió econòmica. Moltes 
associacions i partits polítics es van sumar 
a la convocatòria i van sortir al carrer a 
protestar.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4029529/20120720/govern-valencia-primer-demana-intervencio-lestat.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4028566/20120716/treballadors-canal-9-ocupen-directe-plato-dinformatius.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4029948/20120722/videos-impactants-incendis-lemporda.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4028618/20120716/parlament-europeu-demana-bauza-retiri-modificacio-funcio-publica.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4029425/20120720/protestes-multitudinaries-retallada-rajoy.html
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2012Agost
Desnonaments: la punta de l’iceberg 
de la crisi

Han calgut uns quants suïcidis, centenars de milers de desnonaments i fins 
i tot un dictamen del Tribunal Superior de Justícia Europeu perquè el drama 
dels desnonaments hagi esclatat en la seva cruesa al bell mig de la societat.

Durant mesos, especialment la Plataforma contra els Desnonaments i 
alguns partits de l’esquerra havien alertat de la gravetat de la situació, amb 
milers de famílies posades contra la paret literalment per la impossibilitat 
d’assumir els deutes hipotecaris. Uns deutes, val a dir, contraguts amb 
entitats bancàries que no posaren cap pega en el seu moment a concedir 
préstecs i que ara es comporten amb intransigència amb els endeutats. I 
amb la paradoxa que, al mateix temps, són rescatades amb diner públic en la 
majoria dels casos i tenen estocs immensos de pisos buits. 

A la pressió popular sobre el tema, s’hi va sumar a més una insòlita reacció 
dels jutges. Primer va ser l’associació Jutges per la Democràcia, que va exigir 
al govern espanyol una reforma de la legislació hipotecària i va qualificar 
de fracàs el codi de bones pràctiques aprovat pel congrés espanyol a la 
primavera amb el propòsit de frenar els desnonaments. Poc després, set 
jutges del Consell General del Poder Judicial espanyol van demanar en un 
dictamen una moratòria de la llei i una reforma que inclogués la dació en 
pagament i un augment, fins el 80%, del sostre de deute assumit a l’hora 
de comprar en una subhasta pública un pis no pagat. És a dir, que el deutor 
desnonat pugui tornar el pis per a eixugar el deute amb el banc i que el nou 
comprador assumeixi el 80% d’aquest deute.

Malgrat tots els intents de fer un canvi legislatiu a fons, molt condicionats 
per les morts de persones que eren a punt d’ésser desnonades, no han donat 
el resultat esperat.

El dret de 
l’habitatge a debat



2012Agost
El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

La premsa 
internacional fa 
un tomb a favor 
de Catalunya

El fet que la gran majoria dels corresponsals 
de mitjans internacionals tinguin seu a 
Madrid ha estat tradicionalment un obstacle 
a l’hora d’expressar la visió catalana de la 
realitat. Simplement perquè s’alimentaven 
bàsicament de les fonts de Madrid. Ara, 
amb tot, la caiguda de l’estat espanyol fa 
reflexionar molts d’aquests corresponsals, 
que comencen a parlar amb naturalitat de 
les propostes independentistes i sobretot 
de l’injust sistema fiscal espanyol.

Llegiu-ne més

Teresa Forcades 
a l’acte de la 
Marxa cap a la 
independència a 
Montserrat

Montserrat s’omple per rebre la 
Marxa per la Independència · El pare 
abat s’ha reunit amb una delegació 
de l’Assemblea · També han parlat 
Patrícia Gabancho i Carme Forcadell

http://www.vilaweb.cat/noticia/4036348/20120828/generalitat-catalunya-demana-rescat-traves-fons-liquiditat-5023-milions-deuros.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4032962/20120805/gran-reaccio-xarxa-favor-dalex-fabregas.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4034609/20120816/premsa-internacional-tomb-favor-catalunya.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4034617/20120816/assange-agraeix-valentia-lequador.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4035904/20120825/teresa-forcades-independencia-projecte-diversitat.html
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2012Setembre
El dia que va canviar la història de 
Catalunya

Si un dia en la història recent de Catalunya es pot dir que ha canviat la 
història del país, és l’Onze de Setembre del 2012. Un riu de gent va convergir 
a Barcelona convocat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i va inundar 
la capital amb la reclamació de la independència.

Ningú no posa en dubte que va ésser la mobilització més important de 
la història de Catalunya. Tant, que el president Artur Mas va considerar 
necessari cridar a les urnes immediatament, malgrat que ell no va assistir a 
la manifestació.

Col·lapsats enmig dels manifestants, els organitzadors, en representació 
de l’ANC, però també de l’Associació de Municipis per la Independència, 
van haver de ser escortats fins el parlament per a ésser rebuts per la seva 
presidenta. Allí, Carme Forcadell va reclamar ‘el començament de la secessió 
de Catalunya respecte de l’estat espanyol’, una reivindicació impensable 
només mesos abans i que ha impregnat per complet la societat catalana els 
darrers mesos de l’any.

Tots els partits polítics van reaccionar refent el seu discurs, però ha estat 
especialment notable el canvi a Convergència Democràtica (CDC). En el 
seu congrés, aquest mateix any, havia assumit el dret de decidir com a eix 
central de la seva política, però la manifestació va acabar d’esvair qualsevol 
dubte que hi pogués haver.

L’Onze de Setembre va representar en aquest sentit un canvi clau per al 
catalanisme. Hom ha dit que després de l’Onze de Setembre no queda cap 
catalanista que no sigui independentista, un salt qualitatiu que marcarà la 
història dels anys vinents. Passi què passi.

Onze
estelat



2012Setembre
El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

La premsa 
internacional es 
fa ressò de la 
multitudinària 
manifestació 
independentista

La BBC obre l’edició digital amb ‘l’enorme 
assistència a la manifestació per la 
independència de Catalunya’. Per la revista 
nord-americana Time, Catalunya avisa 
Madrid: ‘O pagues ja, o deixem Espanya.’

Llegiu-ne més

La manifestació 
més gran de la 
història, per la 
independència

Centenars de milers de manifestants, 
una marea humana, que segons els 
càlculs dels organitzadors arriba 
a quasi dos milions, va col·lapsar 
ahir Barcelona en la manifestació 
independentista de la diada de 
l’Onze de Setembre, convocada per 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). 
‘Catalunya, nou estat d’Europa’ era el 
lema que va convocar milers i milers 
de ciutadans a exigir que s’obrís 
el procés cap a la independència. 
Fou una manifestació històrica. El 
Departament d’Interior i la guàrdia 
urbana van comptabilitzar un milió i 
mig de manifestants.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4042201/20120923/fundador-plataforma-llengua-marti-gasull-mort-lhimalaia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4039424/20120911/pp-atura-ilp-televisio-sense-fronteres-congres-espanyol.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4039664/20120911/premsa-internacional-resso-multitudinaria-manifestacio-independentista.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4041363/20120919/partit-centre-autonomista-illes.html
http://www.vilaweb.cat/11desetembre
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2012Octubre
El PNB i Bildu demostren que el País 
Basc té una base social nacionalista

La novena legislatura basca havia estat especial i sorprenent. La llei de 
partits espanyola havia deixat fora de la vida política l’esquerra abertzale 
i, d’aquesta manera, el Partit Socialista i el Partit Popular havien arribat al 
poder. Una bona part de la ciutadania basca va impugnar les eleccions i les 
va considerar sempre com a no democràtiques. La prova que era així va 
arribar el 21 d’octubre, quan unes eleccions en les quals sí que participava 
l’esquerra abertzale van donar per resultat una victòria clara del PNB, amb 
27 escons, seguida dels abans il·legals Bildu, que en va obtenir 21. Sumats 
eren 48 escons, respecte als 26 que hi van obtenir el PP i el PSOE.

L’experiment de govern espanyolista a Euskadi finalment no ha anat més 
enllà d’un parèntesi. Els qui repetien una vegada i una altra que la societat 
basca no era representada en aquell hemicicle simplement tenien raó. 
Exactament el vot d’un de cada quatre bascos havia quedat invalidat en una 
acció de força amb poques comparacions al món occidental.

L’esquerra abertzale renascuda després del final d’ETA, tanmateix, també és 
diferent. Menys dura, més oberta al diàleg i a assumir la seva part de culpa 
en el procés de pau que el 2012 ha continuat caminant al País Basc, encara 
que els presoners d’ETA no ho hagin notat gaire i malgrat la presència encara 
a la presó de l’ideòleg del procés de pau, Arnaldo Otegi.

L’èxit de les forces nacionalistes, amb tot, no ha anat acompanyat de cap 
intent de sumar-se als referèndums escocès i català. El PNB i Bildu no han 
sabut unir forces i per primera vegada en dècades són els bascos els qui 
miren els catalans amb una certa admiració, preguntant-se si ells arribaran 
algun dia a posar-se tan a prop de la independència.

L’excepció 
s’acaba a 
Euskadi



2012Octubre
El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

Un eurodiputat 
neerlandès a Vidal 
Quadras: ‘La seva 
carta sembla 
redactada per 
Franco!’

Derk J. Eppink, del partit flamenc Lijst-
Dedecker, demana a Alejo Vidal-Quadras 
que dimiteixi i diu a l’eurodiputat Luis de 
Grandes: ‘Deixeu votar els catalans!’

Eppink s’ha adreçat al president de 
l’eurocambra, Martin Schulz: ‘Senyor 
president, deixeu-me felicitar-vos, a 
vostè, al senyor Barroso i al senyor Van 
Rompuy, pel premi Nobel de la pau. 
Desgraciadament, no puc felicitar el senyor 
Vidal-Quadras, vice-president d’aquest 
parlament. En una televisió espanyola va 
proposar que la guàrdia civil a Catalunya 
aturés la independència de Catalunya.’

Llegiu-ne més

Vídeo del capítol 
‘Paraules que 
maten’ del 
programa ‘Bestiari 
Il·lustrat’

Dimiteix la directora de ‘Bestiari 
il·lustrat’ per l’emissió d’una polèmica 
entrevista.

S’hi simulaven pràctiques de tir amb 
caricatures del rei espanyol i de més 
personatges · Us oferim el vídeo del 
programa censurat

http://www.vilaweb.cat/noticia/4048755/20121019/tall-anuncia-plega.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4049532/20121023/eurodiputat-neerlandes-vidal-quadras-carta-sembla-redactada-franco.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4051262/20121029/pp-espanyolitza-nom-mao.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4047202/20121014/baumgartner-trenca-barrera-so.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4046535/20121011/dimiteix-directora-bestiari-illustrat-lemissio-polemica-entrevista.html
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2012Novembre
Mas crida a les urnes i el país li 
demana diàleg

L’impacte de la manifestació de l’Onze de Setembre va obligar el president 
Artur Mas a avançar les eleccions quan tot just portava la meitat de la 
legislatura. Va ser una decisió criticada en alguns sectors, però que CiU va 
justificar per la necessitat que després d’una mobilització d’aquella dimensió 
històrica el poble pogués expressar l’opinió.

I ho va fer, però segurament no de la manera com CiU esperava. Després 
d’una campanya èpica molt personalitzada en la figura del president Mas 
i que va posar la independència en primera fila del debat electoral, les 
eleccions finalment van comportar una important reculada de CiU. Una 
reculada compensada políticament per al conjunt del nacionalisme català per 
l’ascens d’Esquerra Republicana, que fent un salt enorme va esdevenir per 
primera vegada en la història contemporània la segona força política del país 
i el partit capdavanter de l’esquerra catalana, just per davant del PSC. El seu 
candidat, Oriol Junqueras, va aconseguir a més uns índexs de popularitat 
desconeguts pràcticament des de l’època en què Josep-Lluís Carod-Rovira va 
obtenir els que encara són els millors resultats del partit independentista. 

Les eleccions van veure també com el PSC mantenia la seva davallada fins 
a límits històrics mentre el PP tot just aconseguia un escó més, malgrat fer 
la campanya més agressiva de la seva història. Ciutadans va capitalitzar 
en canvi el vot espanyolista i Solidaritat va desaparèixer d’un parlament on 
també va entrar per primera vegada la CUP.

Passat el primer instant de desconcert per un resultat que cap enquesta 
no preveia i que va sorprendre tothom, CiU i ERC van negociar un acord de 
govern que portarà el país a un referèndum el 2014.

Unes eleccions 
històriques



2012Novembre
Portada de VilaWeb l’endemà de les eleccions espanyoles El vídeo més vist

a VilaWeb TV
La notícia més 
llegida aquest mes

El mapa del 
sobiranisme, 
poble a poble

VilaWeb us ofereix els resultats electorals 
agrupats per cada municipi i remarcant-
ne el vot als partits sobiranistes (entenent 
per sobiranistes els que donen suport a la 
resolució del parlament sobre el referèndum 
o defensen la independència) i als partits 
unionistes (entenent per unionistes els que 
són contraris a la independència). El PSC 
s’ha afegit a la columna dels unionistes 
perquè demana un referèndum legal, però 
no s’ha sumat a la proposta del parlament i 
s’oposa a la independència. Els que no han 
adoptat una posició oficial sobre el tema 
són agrupats als altres.

Llegiu-ne més

Salvador Cardús 
intervé a l’acte 
final de campanya 
de CiU al Sant 
Jordi

Cardús, Calçada i Lloll donen suport a 
Artur Mas al Palau Sant Jordi · CiU ha 
tancat la campanya davant de divuit mil 
assistents amb una crida a construir la 
llibertat de Catalunya

http://www.vilaweb.cat/noticia/4053274/20121107/obama-millor-encara-venir.html
http://www.vilaweb.cat/mapa-electoral
http://www.vilaweb.cat/noticia/4057827/20121122/unitat-qui-satribueix-linforme-policiac-publicat-mundo-nega-lexistencia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4060143/20121129/video-mosso-projectil-em-aixo.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4058257/20121123/mas-uns-herois-resistencia-nosaltres-serem-constructors-llibertat.html
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2012Desembre
Cap al referèndum el 2014

El 2012 ha acabat marcat per una fita política major: l’acord entre CiU i ERC 
per a portar el Principat de Catalunya a un referèndum d’autodeterminació 
que es farà el 2014. 

Després de la nit electoral, la hipòtesi d’un govern de coalició entre 
convergents i republicans es va posar damunt la taula de manera ràpida. 
Els republicans, amb tot, molt reforçats pel seu èxit electoral, van preferir 
l’anomenat model neerlandès en què el primer i el segon partit del país 
pacten de manera extraordinària un marc estable de col·laboració sense 
formar un govern conjunt.

L’acord, treballat per tres equips negociadors dels dos partits, va ser 
finalment solemnitzat per Artur Mas i Oriol Junqueras al parlament i inclou 
tant els aspectes econòmics (amb un gir socialdemòcrata obligat per part del 
nou govern) com sobretot el procés de l’anomenada ‘transició nacional’, que 
hauria de portar Catalunya a la independència.

Segons aquest acord, durant el 2013 es prepararan les condicions per a 
celebrar un referèndum el 2014. Primer es demanarà permís al govern 
espanyol (assumint que s’hi negarà) i simultàniament s’elaborarà la llei de 
consultes catalana, que hauria de permetre la convocatòria del referèndum 
a partir d’una legalitat pròpia. La legislatura començarà al gener amb 
una declaració de sobirania feta pel Parlament de Catalunya, que molt 
probablement rebrà el suport també d’ICV-EUiA i la CUP, una declaració que 
marcarà sens dubte el to d’un any, el 2013, destinat a marcar la història.

Pel referèndum



2012Desembre
El vídeo més vist
a VilaWeb TV

La notícia més 
llegida aquest mes

David Fernàndez 
ofereix ‘mà 
oberta per 
l’autodeterminació, 
i el puny tancat 
contra les 
retallades’
Us oferim en vídeo el discurs íntegre 
del president del grup parlamentari de 
la CUP-AE, que s’ha estrenat al faristol 
de l’hemicicle català durant el debat 
d’investidura d’Artur Mas.

Llegiu-ne més

Armand de Fluvià: 
‘El rei és un 
tarambana’

Entrevista amb l’heraldista, expert en 
la monarquia espanyola.

De Fluvià explica en quin moment i 
perquè passà de ser un gran defensor 
de la monarquia borbònica a ser un 
dels primers anti-monàrquics del país 
que públicament van expressar les 
seves idees. Pel que fa al rei Juan 
Carlos, és molt clar i assegura sense 
embuts que és poc intel·ligent, inculte 
i que des de sempre només li han 
agradat les dones i la caça. ‘És un 
tarambana’, conclou.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4064340/20121212/bufetada-judicial-govern-valencia-tancament-tv3.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4065188/20121214/keepcalmcat-wertgonya.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4061371/20121203/vila-dabadal-deixa-unio-duran-escoltat-poble-catalunya.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4068360/20121224/armand-fluvia-rei-tarambana.html


�8 VilaWeb desembre 2012 número 13 59VilaWeb desembre 2012 número 13 59

Personatges

Antoni
Tàpies

Emili Teixidor
Autor de novel·les de gran 
èxit com ‘Pa negre’ i ‘L’ocell 
de foc’

L’escriptor Emili Teixidor (Roda 
de Ter, 1933) s’ha mort d’un 
atac de cor, encara que ja feia 
temps que tenia un càncer. 
De llarga trajectòria literària, 
havia escrit més d’una trentena 
de llibres, tant per a adults 
com per a infants, a més de 
guions de ràdio i de televisió i 
articles d’opinió. Darrerament, 
l’adaptació cinematogràfica de 
‘Pa negre’, dirigida per Agustí 
Villalonga, li havia proporcionat 
força popularitat.

Considerat un dels artistes 
catalans més destacats del segle 
XX 

Feia poques setmanes que l’artista 
Antoni Tàpies havia fet vuitanta-vuit 
anys (el doble infinit) i se sabia que 
feia temps que estava delicat de salut. 
La família ha comunicat el traspàs 
a l’Ajuntament de Barcelona. Tàpies 
ha estat referent mundial en l’art 
contemporani de la segona meitat del 
segle XX. Els seus inicis vénen marcats 
pel Grup Dau al Set, i la seva aportació 
essencial a l’art contemporani es va 
desenvolupar a partir dels anys 1950, 
quan es va convertir en un dels grans 
exponents de l’informalisme.

(13-12-1923 – 6-2-2012)

(22-12-1933 – 19-6-2012)
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Personatges

Andreu Alfaro
Referent artístic i de país 

L’escultor Andreu Alfaro s’ha mort a vuitanta-tres anys a València, després d’haver estat uns quants anys 
apartat de la vida pública per problemes de salut. Alfaro és un dels artistes de referència de la segona 
meitat del segle XX, i un dels escultors contemporanis més importants, amb obres exposades en museus 
de tot el món i amb escultures públiques instal·lades a les capitals més importants del planeta. 

Neil Armstrong
El primer humà que va trepitjar 
la lluna

Armstrong va ser el comandant de 
l’Apollo 11 que va aterrar a la Lluna 
el 20 de juliol de 1969. En aquella 
missió, Armstrong i Buzz Aldrin 
van descendir del mòdul lunar i 
van passar-se dues hores i mitja 
explorant la Lluna mentre Michael 
Collins quedava en òrbita al mòdul 
de comandament. Es va fer famosa 
la frase que va pronunciar quan 
va posar els peus sobre el satèl·lit 
de la Terra: ‘Un petit pas per a 
l’home, però un pas gegantí per a 
la humanitat.’ Unes dificultats amb 
la ràdio, amb tot, van impedir de 
sentir-la bé.

(5-8-1930 – 25-8-2012)

(5-8-1929 – 13-12-2012)
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i el 2013...
Catalunya Nord
Les eleccions municipals que haurien de tenir lloc el 2014 centraran una bona part de la vida política 
de Catalunya Nord al llarg d’aquest any, amb la preparació de les coalicions que s’hi presentaran. La 
inauguració, finalment, de la connexió directa del TGV entre Perpinyà i Barcelona, prevista per al mes 
d’abril, pot tenir una important influència quant al reforçament dels lligams intracatalans.

Catalunya
El 2013 serà, per a Catalunya, l’any de preparació de la data històrica del 2014, quan es commemoraran els 
tres-cents anys de l’ocupació espanyola i on hauria de tenir lloc el referèndum d’independència. Al llarg de 
l’any es posarà a prova també l’acord de govern entre CiU i ERC, especialment quant a política social, que 
va generar un descontentament molt important durant el primer govern d’Artur Mas.

Andorra
El govern andorrà continuarà lluitant per a contenir la crisi que cada vegada és més important al Principat. 
Des del punt de vista de la presència internacional, els primers mesos de l’any Andorra continuarà tenint la 
presidència rotativa del Consell d’Europa, la primer vegada en la història que el país dirigeix una institució 
internacional.

La Franja
El govern aragonès del PP acabarà de derogar la tímida llei de llengües aragonesa i tot indica que 
consagrarà aberracions com el canvi de nom de la llengua catalana per ‘aragonés oriental’ o la creació d’una 
acadèmia encarregada formalment de regular tant el català com l’aragonès, un fet insòlit a tot el món. Al 
territori, molts ajuntaments i les associacions culturals han expressat moltes protestes, que creixeran al 
llarg del 2013.

País Valencià
El 2013 serà marcat per les creixents dificultats del PP i la configuració d’una alternativa progressista de 
govern. Si no augmenten les dificultats que ja s’han donat amb els pactes en unes quantes poblacions, el 
PSPV, Compromís i Esquerra Unida haurien d’anar avançant cap a la configuració d’un govern alternatiu que 
el 2015 pugui posar fi de manera efectiva a les dues dècades llargues de govern dels populars.

Les Illes
El nivell de crispació que el govern de José Ramón Bauzá ha creat a les Illes amb la seva política podria 
augmentar encara més aquest 2013. Els partits nacionalistes, tant el PSM com les formacions de la dreta, 
estan immersos en processos d’unitat que podrien formar nous grups que fossin determinants en les 
eleccions vinents.

Països
Catalans
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i el 2013...
Món

Estats Units
El president Barack Obama comença 
un segon mandat amb moltes 
dificultats pel control republicà del 
Congrés. Després d’haver superat 
de manera més ajustada que no 
semblava les eleccions, Obama haurà 
de prendre la gran decisió que sempre 
tenen al seu davant els presidents 
quan arriben al segon mandat: farà 
els grans canvis que no es va atrevir 
a fer al primer o es limitarà a no crear 
problemes al possible successor?

Veneçuela
Després de guanyar amb molta 
claredat les eleccions, Hugo Chávez 
podria ni tan sols prendre possessió. 
Un càncer persistent del qual 
és tractat a Cuba el posa contra 
les cordes just després d’haver 
aconseguit la victòria en unes 
eleccions en les quals ja ningú no ha 
pogut negar la netedat del procés. Si 
es mor, el país tornarà a entrar en una 
fase de problemes. 

Europa
El 2013 haurien de començar a ésser visibles indicis de 
canvi en la situació econòmica. La Unió ha estat posada al 
límit i la situació dels països del sud amenaça amb un esclat 
descontrolat. Atenció també a la Gran Bretanya, on el debat 
sobre una possible sortida de la UE avança clarament.

Sàhara
De manera discreta, 
però persistent, creix 
cada vegada més la 
preocupació a occident 
sobre la situació d’alguns 
dels països del Sàhara i 
el Sahel, on augmenta la 
violència i presència de 
grups gihadistes.

Àsia
D’Egipte al Tíbet, l’Àsia és 
l’espai més inestable del món 
actualment. Durant el 2013 
haurà de tenir lloc una bona 
part de la retirada de les tropes 
occidentals de l’Afganistan, que 
deixarà al darrere una situació 
que encara és molt lluny 
d’ésser normal.

Xina
Si la Xina continuarà essent o no el 
motor de l’economia mundial és la 
gran pregunta que caldrà respondre 
els pròxims dotze mesos. Els signes 
de preocupació són evidents. 
L’alarma miltar amb Corea del Nord 
i el renaixement de les posicions 
revisionistes al Japó són també factors 
preocupants.



http://botiga.vilaweb.cat/

