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IRENE CASELLAS

● La ciutadania catalana continua em-
penyent el procés sobiranista endavant.
Després de l’aclaparadora demostració
de força de l’última Diada (i  també de
les dues anteriors), desenes d’entitats de
diferents àmbits no han deixat de treba-
llar per fer possible que Catalunya pugui
decidir el seu futur i per esperonar el
conjunt de la societat cap a la indepen-
dència. Encara que l’Assemblea Nacio-

nal Catalana i Òmnium Cultural es pu-
guin considerar les dues entitats més
potents i amb més capacitat de convoca-
tòria, el cert que n’hi ha moltes més (ve-
geu les peces a les pàgines següent) que
també es mouen en la mateixa línia i
que tenen el suport de centenars de per-
sones, que des de l’anonimat i cadascú
amb la seva pròpia disponibilitat, fan
possible que s’avanci cada dia una mica
més en aquest camí del reconeixement
nacional. L’heterogeneïtat i transversali-
tat d’aquest moviment és precisament

un dels grans actius de la societat catala-
na. Gent de totes les classes socials, con-
dicions, edats, gustos i preferències està
treballant amb un objectiu comú i en la
mateixa sintonia. Ho hem pogut com-
provar en les vuit entrevistes que seguei-
xen.

Hem parlat amb vuit persones con-
cretes, que són només una petita mostra
de l’alt grau de compromís que s’ha es-
tès entre la ciutadania. I és que cada cop
són més les persones que col·laboren de
manera altruista en les entitats, traient

Les entitats
tenen el suport
de centenars de
persones que
treballen des de
l’anonimat

Pancartes
reivindicatives a la
Via Catalana del
2013, a Barcelona.
ALBERT SALAMÉ
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hores d’on poden per donar un cop de
mà en allò que se’ls demana.

No solen aparèixer als mitjans de co-
municació de manera individual, però
en conjunt són un bon exemple del que
està passant a Catalunya: la ciutadania
ha dit prou i s’ha posat en marxa. Són
persones normals i corrents, però amb
la circumstància afegida que no només
responen a les convocatòries quan cal
fer una manifestació multitudinària, si-
nó que també es mantenen mobilitzats
des de la quotidianitat diària, posant el

seu granet de sorra en el procés. Malgrat
la seva diversitat i el fet d’haver arribat
als mateixos convenciments sobre les
necessitats del país des de trajectòries
vitals molt diferents, tots tenen en comú
que continuen mantenint la mateixa il-
lusió del primer moment.

Saben que són temps difícils, que
s’estan posant molts pals a les rodes, que
el camí no és fàcil i que la feina és i serà
ingent, però també tenen molt clar que
no és moment de defallir, que per con-
tra cal anar més units que mai i que el

futur ha de ser el que els catalans vul-
guin que sigui. I tot i reconèixer que en-
cara s’haurà de continuar empenyent
amb molta força, es mostren orgullosos
i satisfets de tot el que s’ha aconseguit
fins ara, valoren molt positivament que
totes les reivindicacions s’estiguin fent
de manera pacífica, i estan convençuts
que estem vivint un moment històric
que ja no té marxa enrere. Perquè, mal-
grat que no agradi als sectors unionistes,
el múscul sobiranista està més en forma
que mai.

Malgrat les
trajectòries
vitals diferents,
tots tenen en
comú que
col·laboren amb
la mateixa
il·lusió

Reconeixen que
encara hi ha
molta feina a fer,
però tots estan
convençuts que
el procés ja no té
aturador

Desenes d’entitats, amb l’ajuda de
voluntaris de totes les condicions, continuen
treballant amb el mateix objectiu: empènyer
endavant el procés sobiranista
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“En molt poc temps la
gent ha perdut la por”

Jordi Pagès Assemblea Nacional Catalana

● El fet de ser jubilat –té 66 anys– ha
permès a Jordi Pagès, de Vilablareix
(Gironès) implicar-se amb força en
l’Assemblea Nacional Catalana. De fet,
va col·laborar en la redacció dels esta-
tuts de l’entitat quan es va constituir,
el març de 2012, i durant tres anys ha
estat escollit com a membre del secre-
tariat nacional pels companys de les
comarques gironines.

Provinent d’una família que sem-
pre va tenir el català com a llengua
principal, Pagès va anar prenent cons-
ciència de la realitat nacional des de
jove, gràcies també a la vinculació
amb el món excursionista. “No es pot
dir que hagi estat independentista tota
la meva vida, però sí que a mesura que
m’he anat adonant de la realitat m’hi
he anat tornant”, explica. Aquest pro-
cés vital el va portar a participar ja de

manera molt activa en les consultes
sobre la independència que es van co-
mençar a organitzar ara fa cinc anys
als municipis. En aquest interval s’ha
adonat de la rapidesa amb què han
canviat les mentalitats.

“En un període molt curt de temps
la gent ha perdut la por. Fa relativa-
ment poc la paraula independència
era tabú, quan ara és un desig comple-
tament normal”, insisteix. Creu que la
retallada de l’Estatut i la crisi han estat
factors que han fet que la gent obrís els
ulls, “quan abans ens tenien mig enga-
nyats amb la idea d’una democràcia
agafada una mica amb pinces”.

Pagès està actualment immers en la
campanya unitària Ara és l’hora i por-
ta la coordinació de l’ANC a la zona
que des de l’entitat s’anomena regió 2
(les comarques gironines excepte el

Ripollès i la Cerdanya). Participa en la
coordinació, juntament amb els vo-
luntaris d’Òmnium, de la gigaenques-
ta, i forma part de la comissió Catalu-
nya al Món del secretariat de l’Assem-
blea. Una feinada, indubtablement.
“Hi va haver un dia en què vaig pensar
què puc fer?, com hi puc posar el meu
granet de sorra? i així va començar
tot”, assegura.

Pagès diu que el millor actiu de la

societat catalana és la il·lusió. “La gent
s’ha despertat i pot aconseguir qualse-
vol cosa. A més, aquesta il·lusió no ens
la pot prendre cap adversari.” Ara bé,
reconeix que la situació no és fàcil
–”no ens hem d’enganyar”–, però està
convençut que si tots ho volem po-
dem aconseguir qualsevol cosa.

“En aquests moments no hi ha atu-
rador. Pot passar el temps, poden pas-
sar mil i una coses, podem trigar una
mica més del que voldríem... però si
no ens desanimem, si som constants i
perseverants, tot serà possible”, insis-
teix. I és que precisament, el seu parer,
aquest és l’objectiu del govern espa-
nyol: allargar terminis i posar pals a les
rodes perquè la gent se’n cansi. Per ai-
xò el principal objectiu de l’Assemblea
és que el clam ciutadà no defalleixi.

LA INDEPENDÈNCIA, UN MITJÀ
Sense oblidar, a més, que la indepen-
dència no és la finalitat, és un mitjà
per aconseguir crear un país nou. “Ac-
tualment les estructures que hi ha tant
a Espanya com a Catalunya són, no ja
del segle XX, sinó del segle XIX. Hem
de pensar que en l’actualitat, demanar
l’opinió de la gent, amb les facilitats
tecnològiques que hi ha, hauria de ser
el més fàcil del món. Hauríem de tenir
una sanitat, un ensenyament, una eco-
logia... molt més democràtics. Una de
les meves il·lusions és que Catalunya
fos realment un model del que ha de
ser un estat del segle XXI. Amb tot
aquest procés la gent ha recuperat la
sobirania, i no ens l’hauríem de deixar
prendre.

Jordi Pagès, en una concentració a favor
de la consulta.

Una de les meves il·lusions és que
Catalunya fos realment un model
del que ha de ser un estat del
segle XXI

Agència del Cens Nacional del
Poble Català
Defensa la creació d’un cens
on s’inscriguin els catalans
que es consideren membres
de la nació catalana i que
serviria com a base per a un
futur referèndum per a
l’autodeterminació.
www.nacio-catalana.org

Àgora Iniciatives Catalanes
Punt de trobada per a joves
catalanistes que volen aportar
el seu gra de sorra al país.
www.aic.cat
@ AICpuntCAT

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

Assemblea Nacional Catalana
Moviment ciutadà transversal
que demana que Catalunya es
converteixi en un nou estat
d’Europa.
www.assemblea.cat
@assemblea

Associació Catalana de
Professionals
Associació que pretén
analitzar la viabilitat de la
independència de Catalunya i
discutir-ne avantatges i
inconvenients.
www.acp.cat / @@acpassoc

Associació de Juristes en
Defensa de la Llengua Pròpia
Entitat que vol aconseguir,
entre altres, la plena
normalitat d’ús del català en
el sector de la justícia.
www.juristesperlallengua.cat / @AJDLP

Associació Municipis per la
Independència
Associació que aplega els
municipis que són partidaris
de la independència de
Catalunya.
www.municipisindependencia.cat
@AMI_cat

LES  ENTITATS



7PRESÈNCIA
19.-.10.-.2014

“La independència també seria bona
per a Espanya”

Joan Cadenas Òmnium Cultural

● Joan Cadenas explica que va néi-
xer “l’any de la derrota”, el 1939, i
que si fos per ell posaria ara mateix
la frontera a l’Ebre. Aquest jubilat de
75 anys està vinculat a Òmnium Cul-
tural des dels anys seixanta.
Dels 10 als 14 anys, per qüestions fa-
miliars, vaig haver d’anar a viure a An-
dalusia amb uns familiars. Quan vaig
tornar aquí primer no entenia res del
que em deien, però de seguida em vaig
espavilar. Després del servei militar
vaig entrar en contacte amb Òmnium,
però la meva implicació més forta va
començar quan es va muntar tot el
programa de les parelles lingüístiques
per ajudar la gent que ve de fora a do-
minar una mica més la llengua. En
aquests anys he estat parella lingüística
de gent de Cuba, del Marroc, d’Israel i
Colòmbia, entre altres. Ha estat molt
enriquidor, i després he anat col·labo-
rant en tot allò que m’han demanat,
sobretot feines d’acompanyament.

Actualment com veu tot el procés?
Estic molt il·lusionat, amb l’edat que
tinc, si no veig ara la independència, ja

no la veuré mai. A més, a la tercera va
la vençuda, l’any 1931 i el 1934 no ho
vam aconseguir, però ara estem pel
bon camí, per la via democràtica. El
problema és que a vegades a Catalu-
nya ens perd l’estètica... No vull dir
que hàgim de tirar pel tros, és veritat
que hem de tenir cap i seny, però tam-
bé hem de tenir en compte que no hi
ha pràcticament cap país que s’hagi

independitzat per les bones de cop i
volta... Costarà molt, però hem de fer
entendre a la gent que s’ha de fer la
consulta. I a partir d’aquí, si surt sí, sí,
negociar amb el govern espanyol per

aconseguir la independència. Hi haurà
d’haver un govern provisional, s’haurà
de redactar una constitució, i a partir
de llavors s’haurà de mirar com es
construeix el país. Haurem de parlar
de pensions, de temes socials... de tot,
però el primer pas és la independèn-
cia. La frontera a l’Ebre ja, i a partir de
llavors, amb Espanya, tan amics.

Però Espanya no ho posarà fàcil...
A Espanya el que va passar va ser que
la transició va ser realment el que la
paraula indica, una transició, no una
obertura política. Es van reunir uns
quants i es van repartir el pastís. És
cert que en aquests anys han canviat
moltes coses, però també és cert que
Espanya no va fer un canvi, allà conti-
nua manant allò que alguns anome-
nen la casta i que jo en dic el señorío de
la meseta. Tenen ideen fixes i s’ha de-
mostrat que nosaltres no els podem
canviar. I ja no hem de fer cap esforç
per fer-ho. De fet, crec que si aconse-
guim la independència, també seria
bo per a ells. I si no, doncs seria el seu
problema, no el nostre.

Joan Cadenas és voluntari des de fa anys d’Òmnium Cultural. / JUANMA RAMOS

El primer és aconseguir la
independència. La frontera a l’Ebre
ja, i a partir de llavors, amb
Espanya, tan amics

Associació per a unes Noves
Bases de Manresa
Pretén promoure la reflexió al
voltant del nacionalisme i la
sobirania nacional en el marc
dels Països Catalans.
novesbasesdemanresa.blogspot.com.es

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

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

Catalunya Diu Prou
Insubmisos fiscals i promotors
de la desobediència civil
pacífica per tal d’assolir la
independència de Catalunya.
diemproucatalunya.wordpress.com /
@CatDiuProu

Catalunya Nou Estat d’Europa
Recull de totes les notícies
relacionades amb el procés
català.
@NouEstat

Centre d’Estudis Colombins
Estudia els lligams històrics
entre els Països Catalans,
Cristòfol Colom i la
descoberta d’Amèrica.
www.cecolom.cat

Cercle Català d’Estudis Heràldics
Vetlla per la recuperació, el
manteniment i l’extensió de
l’heràldica i lluita contra tot el
que s’oposi a la llibertat de la
nació catalana.
perso.wanadoo.es/ccehin

Cercle Català d’Història
Promou la recuperació de la
memòria històrica mitjançant

LES  ENTITATS
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“No renunciem al que
som, però cal un canvi”

Coque García Súmate

● Amb 30 anys i de l’Hospitalet de
Llobregat, aquest dissenyador gràfic
a punt de llicenciar-se en ciències
polítiques prové d’un entorn molt
allunyat del món independentista,
però això no li ha impedit implicar-
se a fons a Súmate, aquest col·lectiu
de castellanoparlants que també re-
ivindiquen l’estat propi.
El meu pare és de Lleó i la meva mare,
d’Extremadura. Jo venia des d’unes
idees més aviat federalistes, però en els
últims anys he anat canviat d’opinió
gradualment fins convertir-me en in-
dependentista. El pare sempre havia
estat socialista i la seva mare no tenia
interès per la política, però ara tots dos
estan convençuts que cal votar “sí, sí”.
No només per les tesis que jo defenso
–puc ser com la gota malaia–, sinó

perquè s’adonen del que està passat,
veuen la televisió i llegeixen els diaris.
És el govern espanyol qui els està fent
independentistes sense haver-ho estat
mai.

És fàcil conciliar les arrels pròpies i
les idees independentistes?
Tota la meva família viu a Espanya i el
meu idioma habitual és el castellà. No
renego dels meus orígens, tot el con-
trari, me’n sento orgullós. Sóc espa-
nyol i català, però he vist que les coses
han de canviar, i com que des de l’Es-
tat espanyol no hi ha cap mena de vo-
luntat de fer-ho, no hi ha altre remei
que fer-ho des d’aquí. Tenim una
constitució que es va votar el 1978 i
ara estem al 2014, cal canviar les coses,
però si des d’Espanya no ho volen,

fem nosaltres la nostra pròpia consti-
tució. Aquí almenys hi ha un projecte
concret, en canvi a Espanya tot és in-
concreció. La societat catalana ha arri-
bat a un punt de maduresa que ella
mateixa està demostrant què és el que
vol. Des de Súmate no renunciem al
que som, però volem formar part del
que està passant a Catalunya.

Què feu des de l’entitat?
Tenim catorze grups repartits pel ter-
ritori, fem xerrades amb entitats, asso-
ciacions de veïns, sindicats... Donem
testimoni del que pensem i veiem que

hi ha molta gent com nosaltres, que té
els mateixos problemes, que també
volen començar una cosa nova, i ales-
hores els expliquem que l’oportunitat
és a les seves mans.

Com s’hi va involucrar?
Vaig saber que el maig del 2013 es feia
una reunió de gent que pensava com
jo, a Sant Boi, però no hi vaig poder
anar. Després vaig anar seguint el que
feia l’entitat i m’hi vaig començar a
implicar des del principi, fins que el 3
d’octubre d’aquell any es va presentar
oficialment.

Què li va fer mobilitzar-te?
En el meu cas les meves idees van can-
viar gradualment, però segurament el
punt d’inflexió va ser tot el tema de la
retallada de l’Estatut i les frases de José
Luis Rodríguez Zapatero dient que
donaria suport al text que sortís del
Parlament de Catalunya, que em van
acabar de desencantar i em van fer
veure que seria complicat arribar a
punts comuns amb el govern espa-
nyol.

Com viu el procés?
Amb molta emoció i alegria. Estic
molt content perquè tenim un govern
que està complint el que va dir, cosa
que no passa sempre. Estem posant en
pràctica la sobirania popular de ma-
nera real.

Coque García, fotografiat a Barcelona. /
JUANMA RAMOS

Com que des de l’Estat espanyol no
hi ha cap mena de voluntat de
canviar les coses, no hi ha altre
remei que fer-ho des d’aquí

el coneixement de la història
de Catalunya.
www.cch.cat

Cercle Català de Negocis
Organització d’empresaris que
defensa que només amb un
Estat propi Catalunya és
econòmicament viable.
www.ccncat.cat / @CCatalaNegocis

Cercle d’Agermanament
Occitano-Català
Promou l’intercanvi entre les
cultures catalana i occitana.
www.caoc.cat

CIEMEN
El Centre Internacional
Escarré per a les Minories
Ètniques i les Nacions promou
el coneixement no sols de la
realitat nacional catalana,
sinó també de les minories
nacionals d’arreu del món en
general i europees en
particular.
www.ciemen.org

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

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

Col·lectiu Oliba
Artistes i intel·lectuals de la
Catalunya del Nord que volen
fer conèixer Catalunya al
públic i als mitjans de
comunicació francòfons.
http://oliba.catnord.cat

Col·lectiu Wilson
Grup d’acadèmics de l’àmbit
de l’economia i de la ciència
política que ofereixen els seus

LES  ENTITATS



9PRESÈNCIA
19.-.10.-.2014

“Ara no podem defallir,
ja no hi aturador”

Mireia Plana Plataforma per la Llengua

● La filòloga Mireia Plana, barceloni-
na de 50 anys, sempre ha estat molt
vinculada al món de la cultura popu-
lar catalana Quan van néixer els seus
fills i es van fer una mica grans també
va voler que veiessin que era impor-
tant fer alguna mena de voluntariat, i
si podia ser relacionat amb temes de
país, millor. Amb la filla adolescent es
van presentar fa cinc anys a la Plata-
forma per la Llengua, i ara tota la fa-
mília fa voluntariat.

Actualment, la Mireia forma part
de l’executiva de l’organització, però
també ha continuat amb el voluntariat
fent correcció de textos. També forma
part de la comissió d’Educació de la
Plataforma i de la Comissió del Premi
Martí Gasull i Roig, que reconeix tant
persones com entitats que treballen

per la difusió i la dignificació de la
llengua catalana.

La Plataforma per la Llengua vol ser
una entitat de referència?
Efectivament, volem que es vegi com a
una entitat de referència pel que fa a la
defensa de la llengua. Volem que el ca-
talà estigui present en tots els àmbits
de la vida social i política i que totes
les persones que arriben de fora pugui
aprendre’l, perquè entenem que el ca-
talà ha de ser la llengua comuna de
tots els que vivim a Catalunya.

Els atacs a la llengua han estat pre-
cisament un dels factors que han
esperonat el procés sobiranista?
El tema de la llengua és molt impor-
tant per moltes raons. La llengua ha

estat durant anys el vehicle de trans-
missió de la nostra cultura. Però per-
què una llengua es mantingui no la
pots posar en un museu, s’ha de fer
servir, i per això el català el volem
compartir. I el que passa és que cada
vegada que el govern espanyol legisla,
el català en surt perjudicat. Tenim més
de 500 disposicions legals en les quals

es dóna preponderància al castellà o
directament s’ignora el català.

L’única manera que el català es pre-
servi és amb un estat propi...
Evidentment, hem de tenir un estat
que no sigui bel·ligerant amb el català,
i aquest ho és. Per això des de la Plata-
forma, defensem que cal un estat pro-
pi, però un estat en què la gent que el
formi no parli només català, sinó que
sigui multilingüe. A Catalunya es par-
len actualment uns 300 idiomes. Les
persones han de ser plurilingües, però
el futur estat ha de tenir en català com
a llengua de cohesió.

I el castellà?
Haurem de ser nosaltres mateixos, els
catalans, els qui decidim quin estatus
legal han de tenir el català, l’aranès i
segurament el castellà en aquest nou
estat. La decisió ha de ser nostra. És
cert que el procés està en un moment
complicat, però ja ho sabíem d’entra-
da. Ara no podem afluixar, només
amb un estat propi podrem assegurar
la nostra supervivència, no només pel
que fa a la cultura, també en el terreny
econòmic. L’avantatge és que tenim un
projecte que ens il·lusiona. Només s’ha
de veure que les manifestacions són
d’alegria, no de ràbia i odi com passa a
l’altra banda. I si ara això s’aturés, les
conseqüències serien catastròfiques,
perquè segur que hi hauria represàlies.
Comuniquem el nostre desig de ma-
nera pacífica, festiva i alegre, i això fa
que molta gent s’hi puguin enganxar.
Ens fa il·lusió pensar en un nou país,
fer una cosa millor. I tenim clar que no
tot seran flors i violes.

Mireia Plana, a casa seva, a Barcelona.

Tenim més de 500 disposicions
legals en les quals es dóna
preponderància al castellà o
directament s’ignora el català

coneixements per contribuir a
contrarestar les campanyes
que es fan en contra de
Catalunya.
http://wilson.cat/ca / @Col_Wilson

Comissió per la Dignitat
Promotors del retorn dels
papers de Salamanca a
territori dels Països Catalans.
www.comissiodeladignitat.cat

Coordinadora d’Associacions per
la Llengua (CAL)
Entitat creada per defensar la
unitat territorial del català i
per posar fi al menyspreu a la
cultura catalana.
www.cal.cat

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

Federació en defensa de la
llengua i la cultura catalanes
Entitat creada a Perpinyà per
defensar la llengua i la cultura
de Catalunya.
www.federacio.cat

Fundació Catalunya Estat
Fundació d’anàlisi, treball i
conscienciació per a
l’assoliment de la Catalunya
estat.
www.fundaciocatalunyaestat.cat
@FundCatEstat

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

Fundació d’Estudis Històrics de
Catalunya
Vetlla per la difusió de
l’autèntica història de
Catalunya.
www.histocat.cat
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“Serem independents gràcies a
l’Estat espanyol”

Ramir de Porrata-Dòria Cercle Català de Negocis

● “Els empresaris som ciu-
tadans, i com a ciutadans te-
nim les nostres pròpies
idees. Jo sóc independentis-
ta des de fa 25 anys.” L’em-
presari Ramir de Porrata-
Dòria, barceloní de 47 anys,
en fa tres que col·labora
amb el Cercle Català de Ne-
gocis. Aquesta agrupació
empresarial actua com a ca-
talitzador del moviment so-
biranista entre l’empresariat
català.

Explica la seva trajectò-
ria: “Va arribar el moment
en què vaig veure que volia
ajudar el país, i que el millor
era fer-ho des de l’àmbit
empresarial.” Explica que
calia una veu que demostrés
que la majoria dels petits i
mitjans empresari estan a
favor a les independència.
“Els empresaris sempre
hem de pensar molt en el
futur, hem d’estar veient
què passa als mercats, hem
d’anticipar reaccions per
preparar les nostres pròpies
estratègies empresarials... i
des d’aquesta perspectiva,
tot això és perfectament
aplicable al procés sobira-
nista”, continua. D’aquí que durant
molt de temps el CCN ha intentat
avançar-se als esdeveniments. “Hem
anat fent una sèrie d’accions per mar-
car el traçat i per definir per què cal la
independència des del punt de vista
quantitatiu, ja que abans no hi havia
gaires estudis en aquest sentit, tothom
parlava subjectivament”, explica.

Per a De Porrata-Dòria cal trans-
metre a la societat de manera molt cla-
ra que el moviment sobiranista és
completament transversal. “Això es
veu rotundament a les diades, on hi ha
gent de totes les condicions socials, de
totes les edats, de tots els indrets de
Catalunya... afortunadament tenim la
força d’anar tots junts,” afegeix. Pel
que fa a la situació del procés, creu que
aquest serà més llarg del que la majo-
ria vol. “El procés no és votar i ja està.
Votar ho farem tard o d’hora, però un
cop votat, el tema no s’acaba, més

aviat comença molta feina: la negocia-
ció amb l’Estat espanyol, el reconeixe-
ment per part dels altres països, la de-
finició del marc jurídic del nou Estat
català, la redacció i votació d’una

constitució, la negociació del reparti-
ment d’actius i passius amb l’Estat es-
panyol... Hi ha un munt de qüestions
per l’endemà de les votacions i els em-
presaris poden aportar visió de futur”,

assegura. Però ara mateix,
creu que sobretot l’empre-
sariat ha de col·laborar
complementant la transver-
salitat del moviment sobira-
nista i ha de continuar
aportant dades quantitati-
ves i comunicant-les per
acabar de convèncer els in-
decisos. Amb vista al futur,
és molt optimista.
“Els que fa 25 anys que som
independentistes estem
molt il·lusionats. Abans
érem una mena de persones
estranyes, quatre arreplegats
que ens manifestàvem l’11
de setembre i que ningú
creia que anéssim enlloc.
Ara estem contents de veure
que la gran massa social de
Catalunya ha anat cap als
nostres convenciments.”
Diu que el procés cap a la
independència és inexora-
ble i imparable. “Durarà
més o menys, depèn de com
ho fem nosaltres i de com
ho faci l’Estat espanyol, pe-
rò qui es fa independentista
rarament es torna un altre
cop autonomista. La gent ja
ha fet un canvi de xip, ha
desconnectat”.

LA MILLOR EINA DE
MÀRQUETING
També destaca que el fet que la ciuta-
dania estigui ben informada ha estat
molt important. “Fa 300 anys que es-
tem igual, però per sort els ciutadans
cada cop tenen més consciència. La
gent veu com ens tracten la llengua,
com ens tracten econòmicament,
quins són els pressupostos generals de
l’Estat... Jo diria que serem indepen-
dents gràcies a l’Estat espanyol, als po-
ders polítics mediàtics i econòmics,
gràcies a la seva bel·ligerància, hostili-
tat i incapacitat per obrir la seva ment,
per entendre’ns i per respectar-nos. El
tarannà antidemocràtic de no deixar-
nos votar està fent que gent que potser
votaria no ara voti sí. La millor eina de
màrqueting de l’independentisme és
la intransigència de l’Estat espanyol”,
conclou.

Ramir de Porrata-Dòria. / CCN

Qui es fa independentista rarament
es torna un altre cop autonomista.
La gent ja ha fet un canvi de xip, ha
desconnectat

Fundació Puntcat
Fundació que promou el
domini “.cat” i vetlla per la
promoció de la llengua i
cultura catalanes a internet.
www.fundacio.cat / @puntcat

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

Grup d’Opinió els Almogàvers
Grup d’opinió que treballa per
aconseguir una Catalunya
lliure.
@ElsAlmogavers

Help Catalonia
Entitat dedicada a la
internacionalització de la
causa catalana.
www.helpcatalonia.cat
@HelpCatalonia

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

Identitat.cat
Promou la creació d’un carnet
d’identitat i un passaport
català.
www.identitat.cat / @identitatcat

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

Institut de Projecció Exterior de
la Cultura Catalana
Volen fer conèixer la realitat
dels Països Catalans arreu del
món i el fet nacional català.
www.ipecc.cat
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“Tindrem un estat fidel als nostres
principis i valors”

Aïda Fadrique Help Catalonia

● Aïda Fadrique té 30 anys i. És de
Vandellós-L’Hospitalet de l’Infant i
viu a Lleida. Aquesta higienista bucal
és voluntària de Help Catalònia, una
entitat que té per objectiu explicar la
realitat catalana al món.

Què l’ha portat a Help Catalonia?
Volia posar el meu gra de sorra a l’ho-
ra de donar a conèixer els greuges
(econòmics, socials, culturals) que pa-
teix Catalunya per part del govern es-
panyol. Hi col·laboro des del gener del
2013. La informació que dóna l’entitat
és utilitzada com a font per part de la
premsa internacional (Frankfurter All-
gemeine Zeitung, Le Figaro, Libération,
Wall Street Journal, Financial Times...)
per contrastar la informació del bàn-
dol espanyol, i per informar els estra-
ngers que vulguin saber què ocorre a
Catalunya. L’entitat aplega 90 volun-
taris dividits en àrees de treball (redac-
ció, traducció, xarxes i difusions, dis-
seny, audiovisuals, etcètera).

Quines són les tasques concretes
que hi fa?
Són variades: fer traduccions, redactar
articles, col·laborar amb els dissenys

gràfics i fer de suport en la gestió del
compte de twitter @ayudacat (versió
castellana de HC) i de la plana de Fa-
cebook de Help Catalonia.

Com està vivint aquest moment?
Amb nervis i impaciència, però sobre-
tot amb molta il·lusió. Em considero

molt afortunada d’estar vivint un mo-
ment tan transcendental, i l’estic vi-
vint, a més, col·laborant-hi activa-
ment; no sabria quedar-me de braços
plegats veient tot el que està passant.
És molt emocionant.

Creu que la força del poble català
ve precisament de tot el que s’està
fent des de la ciutadania i les enti-

tats de la societat civil?
Sí. La força del poble català va desper-
tar amb molta força gràcies a les ac-
cions del govern espanyol contra Ca-
talunya (amputació de l’Estatut, espoli
fiscal, atacs a la llengua, impagaments
d’inversions promeses, etcètera), però
s’està mantenint aquesta energia grà-
cies a la societat civil. De fet és aquesta
mateixa la que empeny els polítics ca-
talans a dur a terme les accions ac-
tuals.

Cap a on creu que es dirigeix el pro-
cés sobiranista?
A curt termini veig el futur una mica
mogut: hi haurà accions i contraac-
cions per part del govern català i espa-
nyol, i és important que la població
tingui confiança en els polítics cata-
lans, que estigui tranquil·la, segueixi
mobilitzant-se amb esperança i opti-
misme i que no defalleixi. A mitjà ter-
mini estic segura que Catalunya esde-
vindrà un estat. I estic encara més se-
gura que serà un estat just i fidel als
valors i principis que ens caracterit-
zen. Al cap i a la fi, Catalunya serà allò
que els catalans i les catalanes vul-
guem que sigui.

Aïda Fadrique està convençuda que Catalunya aconseguirà l’estat propi.

Em considero molt afortunada
d’estar vivint un moment tan
transcendental, i l’estic vivint, a
més, col·laborant-hi activament

Institut Nova Història
Treballen per desemmascarar
totes les mentides que es
diuen i s’han dit
tradicionalment sobre la
història de Catalunya.
www.inh.cat @inhcat

Keep Calm
Iniciativa sorgida a les xarxes
socials en rebel·lió per les
agressions de l’Estat contra
Catalunya.
keepcalmandspeakcatalan.com
@KeepCalmCat

La Fàbrica
Laboratori d’idees creat per a
la difusió de projectes
independentistes.
somlafabrica.cat

Llengua Nacional
Treballa per consolidar la
llengua catalana en tots els
camps i despertar en els
ciutadans la consciència d’una
realitat nacional catalana.
llenguanacional.cat

Memorial 1714
Entitat creada per mantenir
viu el record dels caiguts en la
Guerra de Successió, quan
Catalunya va perdre les seves
llibertats polítiques.
www.11setembre1714.org

Motards Independentistes
Grup de motoristes
independentistes que
organitzen diferents sortides i
rutes en moto i que s’adrecen
a tots aquells que vulguin
participar-hi portant senyeres i
estelades.
www.motardsindependentistes.com

Òmnium Cultural
Treballa per la promoció i la
normalització de la llengua
catalana, la cultura i la
identitat nacional catalana.
www.omnium.cat / @omnium

Patriotes per la Devolució
Agrupament de patriotes, de
tots els colors polítics,
compromesos activament en
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“El procés es coneix cada cop més
arreu del món”

Francesc Mortés Col·lectiu Emma

● Francesc Mortés, empresari
de Matadepera de 47 anys,
forma part del Col·lectiu Em-
ma, un grup de persones que
des del 2009 es dedica a seguir
les informacions sobre el pro-
cés sobiranista que apareixen
a la premsa internacional per
respondre les visions esbiai-
xades sobre Catalunya.

Per què va decidir col·labo-
rar amb el col·lectiu?
A casa sempre hi havia hagut
un sentiment catalanista, pe-
rò la militància activa és una
cosa que he engegat ara fa
pocs anys. Per una confluèn-
cia de factors, coneixences de
persones i afinitats, vaig co-
mençar a col·laborar. Porto el
compte de Twitter en anglès.
Calia algú amb bon domini
d’aquest idioma i com que jo
el faig servir de segona llen-
gua era un bon candidat.

Hi és des de l’inici?
Sí, es va començar de manera
molt informal arran d’un ar-
ticle que va sortir a la premsa
de prestigi en llengua anglesa
on es recollien un seguit d’in-
formacions molt poc veraces i
molt poc acurades sobre Catalunya.
Un seguit de persones vam preparar
una resposta a aquest article i jo vaig
ser un dels signants. Vaig començar el
contacte, però el treball quotidià ha
vingut d’uns anys ençà.

Com definiria la feina del col·lectiu?
Es dedica una mica a fer de torre d’ob-
servació, torre de guaita de tot allà que
va sortint publicat tant a l’àmbit espa-
nyol com internacional sobre el procés
polític català. Ajudem que els perio-
distes internacionals puguin fer una
feina veraç i ben contrastada, sense es-
biaixar. Temps enrere havíem fet una
feina paradiplomàtica molt modesta,
però aquesta qüestió la vam abando-
nar quan la Generalitat va posar en
marxa el Diplocat, que ho fan molt
més bé. El que sí que fem encara es fa-
cilitar contactes a periodistes perquè
puguin conèixer millor la realitat.

En aquest temps, com creu que ha
canviat el panorama?
A millor, tot i que encara queda molta
feina per fer. Però hem passat d’una
etapa inicial de desconeixement abso-

lut a un moment en què el coneixe-
ment està molt més estès. Ara mateix
costaria trobar algun periodista al
món que no sàpiga què és Catalunya i
que hi està passant. Hi ha una manera

de presentar els fets molt
més equilibrada i veraç. S’ha
fet una bona feina d’explicar
el que passa a fora. Sóc opti-
mista amb vista al futur.

Com veu la situació ara?
És molt difícil contrapesar
tot el poder d’Espanya a
l’exterior?
Tenim la gran sort que el
govern espanyol té una di-
plomàcia completament de-
cimonònica. Només hem de
veure què va passar quan
Sánchez Pinyol va anar a
presentar el seu llibre a Ho-
landa i al final de l’acte una
funcionària de l’ambaixada
espanyola es va aixecar i va
llegir una declaració escrita
de tres folis. Pensar que pots
influir en l’opinió pública
d’Holanda enviant una fun-
cionària a llegir un escrit
sembla més una idea del se-
gle XIX que del segle XXI.
Ara les coses s’han de fer
d’una altra manera. Per això
l’Estat espanyol ens està aju-
dant molt, té una xarxa
d’ambaixades i representa-
cions molt potent, però una
manera de fer molt envelli-

da. I això el que fa és generar anticos-
sos. Encara que tinguessin la raó, no-
més la manera de fer les coses ja els es-
tà fent quedar molt malament.

És una virtut el fet d’anar tots junts?
Jo personalment crec que a vegades la
unanimitat frena, però hi ha moments
a la vida en què és molt important. I
aquest segurament és un d’ells, per
tant cal preservar-la. És un valor ad-
mirable, i nosaltres veiem que arreu
del món això s’admira molt. El fet
que, per exemple, s’organitzin actes
com els de la Diada i 1,8 milions de
persones surtin al carrer sense cap
bandera de partits polítics, és molt ad-
mirable. Sobretot si ho comparem,
per exemple, amb el que va passar a
Escòcia, on en qualsevol acte a favor
del sí sempre hi havia banderes del
SNP (del Partit Nacionalista Escocès),
i així els ha anat.

Francesc Mortés. / QUIM PUIG

Que 1,8 milions de persones surtin
al carrer sense cap bandera de
partits polítics, és un fet molt
admirat

l’alliberament de la nació
perquè torni a ser sobirana.
devolucio.cat

Piulades a la fresca
Grup d’usuaris de Twitter que
des de la Diada del 2012 es
troben el dia 11 de cada mes
en una població concreta per
mantenir el compromís amb
el procés fins que Catalunya
sigui independent.
http://piuladesalafresca.blogspot.com.es
@Cada11CadaMes

Plataforma pel Dret a Decidir
Espai transversal de trobada
d’entitats i persones
individuals que lluiten per
l’autodeterminació.
plataformapeldretdedecidir.cat
@pddcat

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

Plataforma pro Seleccions
Esportives Catalanes
Promou el reconeixement
internacional de les seleccions
esportives nacionals.
www.seleccions.cat / @SeleccionsCAT

Productes de la Terra
Pàgina web que permet
comprar per internet tota
mena de productes amb
lemes reivindicatius i
independentistes.
http://productesdelaterra.cat/

Sobirania i Justícia
Promou la independència tot
sensibilitzant la societat
catalana sobre la necessitat i
viabilitat del seu assoliment
per vies pacífiques i
democràtiques.
http://www.sij.cat / @sijcat

Sobirania i Progrés
Plataforma compartida per
persones de diversos àmbits
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“No hem de negociar res
amb qui no ens deixa ser”

Albert Codinas Fundació Catalunya Estat

● El vicepresident de la Fundació Ca-
talunya Estat és l’historiador de 52
anys Albert Codinas, vinculat des de
jove a moviments independentistes.

Quina ha estat la seva trajectòria?
Em vaig educar en la consciència na-
cional a la Unió Excursionista de Ca-
talunya i a l’Orfeó Català. La diada del
1976 vaig ser al Fossar de les Moreres.i
després abraço causes com La Crida i
temes ecologistes. Vaig estudiar histò-
ria i he acabat gestionant empreses. El
vessant de la història i de la recupera-
ció del passat m’ha permès entendre la
manipulació que ha fet l’Estat espa-
nyol durant aquests cinc segles. I el
vessant empresarial m’ha obert a la vi-
sió de la manipulació de les dades eco-
nòmiques i de l’espoli fiscal que se’ns
amaga des de l’Estat. Era una seqüèn-

cia lògica. Formo part de la Fundació
Catalunya Estat des dels inicis, cap al
gener del 2010 i dins de l’entitat he
agafat l’àrea de relacions amb altres
entitats, socials, culturals i econòmi-
ques, i grups polítics i empresarials.

Què fa la Fundació?
Bàsicament analitzar dades i exposar-
les en conferències, xerrades, cinefò-
rums, debats i discussions... Reforcem
en aquest àmbit el treball d’altres enti-
tats. Totes les entitats d’aquest país es-
tan aportant la seva participació en
qüestions concretes i nosaltres ens
centrem més en la part econòmica. La
unitat és molt important, fins i tot les
possibles desavinences, dins de l’objec-
tiu comú, ens permeten anar junts i
reforçar el camí. Jo defenso el que diu
el president de la Fundació, Jaume

Vallcorba: un cos està for-
mat per molts òrgans i ca-
dascun fa una funció. La su-
ma d’aquests d’òrgans, amb
intel·ligència, fa que hi hagi
un cos: la consciència i el
sobiranisme.

Quin ha estat el punt d’in-
flexió en el moviment so-
biranista?
Diria que des del 2008,
quan s’estén el missatge que
permet que moltes persones
s’adonin que l’espoli fiscal

que afecta Catalunya representa un es-
poli que l’Estat espanyol imposa al
conjunt de la ciutadania, siguin inde-
pendentistes o unionistes. Crec que el
punt d’inflexió es produeix quan es
mostren les dades econòmiques i es
vincula l’espoli fiscal al social.

Com veu el procés?
Sóc optimista i estic il·lusionat. El pro-
cés ha anat creixent i l’actitud hidalga
del govern espanyol que els impedeix
la negociació, perquè no saben ni què
vol dir aquest paraula, provoca que
moltes persones que dubten, o bé que
estarien més d’acord amb la via fede-
ral, ara entenguin que el que cal és pri-
mer constituir un Estat català i després
confederar-se, amb voluntat de sumar,
amb els estats que sigui. Jo particular-
ment, i també com a empresari, seria
més valent i no negociaria res amb qui
no em deixa ser. Hauríem d’anar per la
via directa, ells fa 500 anys que fan for-
ça contra una voluntat, i nosaltres, ara
que tenim les eines democràtiques, no
hauríem de mirar tant el fet de quedar
bé a àmbit internacional o a àmbit de
pedagogia, i hauríem d’exercir la nos-
tra força per recuperar els nostres
drets.

Albert Codinas, a Barcelona  /
ORIOL DURAN

No hauríem de mirar tant
el fet de quedar bé a
àmbit internacional o a
àmbit de pedagogia, i
hauríem d’exercir la
nostra força

que pensen que el benestar
de la nostra societat depèn de
l’assoliment de la sobirania
política plena.
www.sobiraniaiprogres.cat
@SobiProgresCat

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

Som Escola
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
suport a l’escola catalana i al
model de cohesió social que
aquesta representa des de fa
anys.
www.somescola.cat / @SomEscolaCAT

Súmate
Entitat independentista plural
i transversal, formada en gran
part per catalans d’origen o
de família espanyola i que
tenen el castellà com a
llengua principal, que
treballen per estendre el
debat social i polític sobre el
futur de Catalunya com a
poble.
www.sumate.cat / @sumate_asoc

Xarxa de Blocs Sobiranistes
Web que vol aglutinar tots els
blogs sobiranistes de la
catosfera, amb l’objectiu
d’unir tots els bloguers
partidaris d’un estat propi.
www.xbs.cat

Xarxa Independentista
La Xarxa Independentista és
un col·lectiu social,
transversal, pacifista i
democràtic que treballa per
assolir la independència de
Catalunya, Balears i el País
Valencià.
www.xarxaindepe.org / @xarxaindepe

LES  ENTITATS


