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Aquest treball d'investigació es basa en l'anàlisi crític dels articles d'opinió publicats del 20 de 
setembre al 21 de desembre pels autors que van participar en les tertúlies de TV3 sobre el procés 
independentista. Es tracta de l'anàlisi del seu discurs ideològic i les estratègies discursives 
utilitzades. 

Este trabajo de investigación se basa en el análisis crítico de los artículos de opinión publicados 
del 20 de semptiembre al 21 de diciembre por los autores que participaron en las tertúlias de TV3 
sobre el proceso independentista. Se trata del análisi de su discurso ideológico i las estrategias 
discursivas utilitzadas. 

This research is based on the critical analysis of the opinion articles published since September 20 
until December 21 by the authors who participated in the TV3 talks about the independence 
movement. It deals with the analysis of his ideological discourse and the discursive strategies 
used. 
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1. Introducció 

El procés sobiranista de Catalunya va envair els telenotícies de totes les cadenes, les 
portades de tots els diaris i les converses al carrer. Tot i això, sembla que depenent de 
la cadena, publicació o conversa s’estigui parlant de temes completament diferents, ja 
que una versió, acció o fet d’un a l’altre varien molt. 
 
L’Estudi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, “El pluralisme als espais d’opinió de 
la televisió”, va estudiar les tertúlies realitzades a les cadenes nacionals i 
autonòmiques de Catalunya de l’11 al 30 de setembre. Va concloure que TV3 era la 
cadena més plural en quant a participants de diferents ideologies en les seves 
tertúlies, amb una gran diferència amb les cadenes d’àmbit nacional.  
 
Amb el desenvolupament d’aquest treball d’investigació, es marquen com a objectius 
l’estudi de la ideologia que defensen els tertulians participants en les tertúlies de TV3 i 
la seva estratègia discursiva mitjançant els articles d’opinió que publiquen en diferents 
diaris d’àmbit autonòmic català o estatals. S’analitzen els articles des del 20 de 
setembre al 21 de desembre.  
 
El mètode escollit per desenvolupar el treball és l’Anàlisi Crític del Discurs, que entén 
el llenguatge com a constructor de la realitat social i considera els mitjans com un grup 
social més, que mitjançant el seu discurs es relacionen amb un poder i ideologia. S’ha 
realitzat també un anàlisi dels fets per tal de poder-los comparar amb els discursos 
desenvolupats pels tertulians, i veure si els seus arguments s’adeqüen a la descripció 
de la realitat.  
 
La part central de l’anàlisi és l’estudi dels diferents problemes principals que ha 
plantejat el procés (i també els més recurrents en els articles d’opinió), com els han 
plantejat els diferents articulistes i com s’assimilen al relat de la realitat. És a dir, el 
discurs desenvolupat per cadascun dels col·lectius amb la mateixa ideologia. També 
es mesura la pluralitat de la cadena segons el nombre d’articulistes de cadascuna de 
les ideologies i els diaris on escriuen.   
 
S’han classificat els articulistes en sobiranistes, unionistes o neutrals segons el seu 
recolzament als diferents actors polítics i posicionament en el desenvolupament dels 
fets. Els discursos desenvolupats pels autors a través dels articles d’opinió mostren 
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arguments divergents i plasmen una realitat diversa. A l’annex 5 del treball s’adjunten 
els anàlisis de tots els articles seleccionats.  
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2. Marc teòric 
 

2.1. Discurs polític i mitjans  
 

Per tal de tractar el discurs polític, primerament hauríem de definir el terme de política. 
Segons Maria José Canel, la política és “l’activitat per la que s’adopten i apliquen les 
decisions en i per a la comunitat” (Canel, 2006:17).  
 
Josep Maria Vallès (2007) defineix la política com la gestió de conflictes i garantia 
d’integració social, que obté com a resultat la presa de decisions que obliguen, si cal 
per la força, als membres d’una comunitat. La política neix arrel de l’aparició de 
conflictes en la societat. Els conflictes, al seu torn, neixen de desigualtats socials: qui 
té una situació favorable la vol mantenir i, d’altra banda, els que estan en una situació 
desfavorable lluiten per canviar-la i millorar-la. Dins d’aquest context, la política ha 
d’esdevenir la garantia de cohesió entre els diferents grups, més enllà de les seves 
relacions i diferències familiars, afectives, econòmiques, simbòliques, veïnals, etc. 
(Vallès, 2007:20).  
 
Xavier Giró (2010) reafirma el conflicte com a terme principal en al funció i 
funcionament de la política. També ho defineix com al lluita per fer-se amb el poder. 
Per aconseguir aquest poder sense entrar en conflicte amb els altres actors, cal que 
els seus projectes siguin compatibles. 
 
Segons Gabriel Colomé, “si entenem la política com a mobilització de voluntats 
alienes, aquest procés de mobilització requereix dos elements bàsics: comunicació i 
seguiment. El major pluralisme d’emissors i el creixement del volum de receptors 
(ciutadans) condueixen a donar més importància als canals més generals i 
inespecífics” (Colomé, 1994:1).  
 
Al S.XX es va produir un desenvolupament molt ràpid dels mitjans de comunicació, de 
manera que es van convertir en un actor molt important en molts aspectes de la 
societat, entre ells la política. D’aquesta manera, els mitjans es converteixen en un 
actor polític, fins al punt de rebre qualificacions com “agents polítics”, “grups d’interès”, 
“grups de pressió” o “membres de l’elit política”. Els mitjans de comunicació esdevenen 
essencials en la formació de l’opinió pública que condiciona la decisió política i tenen 
un gran poder en aquest camp, fins al punt de no ser possible la política sense 
comunicació.  
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Per tant, la comunicació incideix substancialment en aquesta adopció i aplicació de 
decisions en i per a la comunitat. Segons Canel, això és així en els següents punts:  
 
a) La comunicació és essencial en l’activitat de presa de decisions (…). Tots els 

processos de presa de decisions requereixen comunicació, intercanvi de signes, 
senyals i símbols. 

b) La comunicació és essencial perquè les mesures adoptades siguin vinculants, 
tinguin força sobre aquells a qui van dirigits. Aquí es necessita la comunicació a 
dos nivells: 

- En l’origen del poder, ja que els processos que legitimen l’autoritat necessiten de 
la comunicació.  

- En l’exercici del poder, ja que per tal que les mesures adoptades per l’autoritat 
legítima siguin complertes, és precís que siguin conegudes. La legitimitat 
obtinguda només es consolida si es gestiona adequadament la comunicació. 

c) La comunicació és essencial a l’organització de la comunitat. Serveix per orientar 
la societat per mitjà de la definició d’uns objectius i la identificació dels problemes; 
per aconseguir el consens, facilitant la comprensió de diferents postures així com 
les percepcions dels valors i tradicions; per la resolució de conflicte, transcendint 
les diferències, verificant les diferents opcions, i raonant l’elecció d’una d’elles 
entre varies. (Canel, 2006:18) 

 
Per tant, comunicació i política són dos factors que van de la mà, i la política no seria 
sense la incidència de la comunicació per tal d’arribar al poble.  
 
D’altra banda, en aquest ús de la comunicació en la política, també hi influeixen 
d’altres factors i condicions alienes a la comunicació. Tal com diu Joseph T. Mapper 
(1960), “les comunicacions de masses de tipus persuasiu tendeixen en general més a 
reforçar les opinions existents en el públic que a canviar-les”. Aquest paper com a 
agents de reforç es deu, en part, als factors aliens esmentats a l’inici del paràgraf:  
 
a) Predisposicions i processos derivats d’exposició, percepció i retenció selectives 
b) Grups i normes del grup al que pertanyen els membres del públic 
c) Difusió interpersonal del contingut de la comunicació 
d) Lideratge i opinió 
 
D’aquesta manera, l’autor afirma que, tot i els agents aliens a la comunicació, els 
mitjans de masses són decisius en la formació d’opinió pública que condiciona la 
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decisió política. La política esdevé política mediàtica i això la condueix a la 
personalització i a la política de l’escàndol.  
 
Es creu que l’origen del concepte de comunicació política com a camp diferenciat és 
dels anys 50 en el llibre Political Behaviour on Eulau, Eldersveld i Janowitz defineixen 
comunicació política com “un dels tres processos (juntament amb el lideratge polític i 
les estructures de grups) d’intervenció per mitjà del qual es mobilitzen i transmeten les 
influències polítiques entre unes institucions governamentals formals i el ciutadà-
votant”. Per tant, en aquesta definició es considera la comunicació política com el 
procés mediador entre les institucions i els ciutadans que voten.  
 
A partir d’aquí, van sorgir diverses definicions pel concepte. Segons Toni Aira, Vítcor 
Curto i Josep Rom la comunicació política és “un concepte dinàmic i interdisciplinari, 
en el qual conflueixen les ciències de la comunicació i les ciències polítiques, i també 
altres disciplines afins, com la sociologia o el dret” (Aira, Curto i Rom, 2009:17). Amb 
aquesta definició, es considera la comunicació política com a concepte diferenciat.   
 
Jacques Gerstlé (2005), la defineix com la manifestació de la política alternativa a la 
violència per solucionar els conflictes (la banda cooperativa), en tant pot ser també una 
estratègia simbòlica de dominació (la banda conflictiva). Ambdues hipòtesis la 
comunicació implica el recurs a la persuasió. Així, es tracta “d’incitar als seus 
destinataris a adherir a les opcions polítiques que se’ls hi proposa a través dels 
discursos, les formes i les estratègies dels partits, dels actors de la vida política i 
institucional” (Lamizet, Silem, 1997. Citat per Gerstlé 2005:83). 
 
Canel marca una sèrie de punts comuns entre totes aquestes definicions: 
 
a) Totes fan referència al caràcter comunicatiu de la Comunicació Política. En 

aquesta “àrea” que s’intenta definir s’inclou una activitat comunicativa que, en quan 
a tal, implica un intercanvi de missatges i de símbols entre aquells que hi 
participen. 

b) Totes les definicions consideren que la comunicació adquireix caràcter polític en 
virtut dels efectes o conseqüències que té en el sistema polític: en el funcionament 
de la política, en la regulació de la conducta humana, en l’estat polític, en els 
periodistes i en els polítics. És precís anotar aquí que aquests efectes de la 
comunicació política no són necessàriament intencionats (com és intencionat 
l’efecte que persegueix un organitzador de campanya al elaborar un eslògan que 
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incita al ciutadà a votar al seu partit), sinó que poden ser, també, no-intencionats 
(és no-intencionat, per exemple, l’efecte que provoca en un polític conèixer els 
resultats d’un sondeig sobre la seva popularitat). 

c) En conjunt, es pot afirmar que totes aquestes definicions estan com reconeixent 
dos cossos d’activitat, un el de l’activitat-comunicació, i l’altre el de l’activitat-
política. Però són aquests dos mons diferents i separats; la comunicació política 
sorgeix quan el primer influeix en el segon, és a dir, quan la comunicació té uns 
efectes en la política (Canel, 2006:21).  

 
Canel també afegeix que aquests punts són limitats ja que no tenen en compte a tots 
els protagonistes i deixen de banda altres actors importants. També creu que pel tema 
de la intencionalitat dels missatges, només es consideren els elaborats 
estratègicament per provocar efectes al receptor, però que hi ha altres missatges a 
tenir en compte.  
 
D’altra banda, Jorge Moragas (1979), defineix els diferents nivells que, segons ell, 
formen la comunicació política: 
1. Sistemes de comunicació com a instruments, no propagandístics, sinó 

organitzatius de l’activitat política i administrativa. 
2. Utilització política de la indústria cultural, és a dir, ús i finalitats polítiques de la 

cultura de masses. 
3. Comunicació massiva i el seu paper en l’ordre a mantenir una conducta adequada 

al “statu quo” polític i econòmic. 
4. Recursos comunicatius com a sistema d’oposició al poder establert (contra 

informació, comunicació de resistència, comunicació alternativa). 
5. Processos concrets de persuasió política (referèndums, eleccions, campanyes de 

sensibilització).  
 
Jacques Gerstlé (2005) destaca que hi ha una sèrie de punts en la comunicació 
política que també s’han de tenir en compte, però que es tendeixen a ignorar. Les 
posicions de poder condicionen el control dels recursos de comunicació i l’elaboració 
d’estratègies. La comunicació política és cada cop més dependent de les restriccions 
econòmiques, ja que hi ha una distribució desigual de recursos. L’activitat requereix les 
despeses d’accés als mitjans que estan, al seu torn, sotmesos a exigències de 
viabilitat.  
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Per tant, l’eficàcia de la comunicació política també depèn de l’accessibilitat cultural 
dels missatges emesos i, d’altra banda, de la legitimitat dels emissors. Segons Gerstlé, 
s’ha de tenir en compte també que no necessàriament es produeix un efecte polític al 
dir qualsevol cosa pel simple fet de parlar a tothom a través d’un mitjà massiu. Hi 
influeixen els preconstructors culturals, els codis simbòlics, les normes i les regles del 
joc de la comunitat, que imposen el pes de les seves restriccions.  
 
Com a part d’aquesta comunicació, és bàsic el periodisme polític. Segons Xavier Giró 
(2010), “el periodisme polític és el que s’ocupa de l’acció dels governs i dels grups 
opositors, ja siguin partidaris o un altre tipus d’organitzacions. Queda inclosa la 
interacció entre sí i amb grups o moviments socials estrictament polítics i, en 
conseqüència, també l’activitat parlamentària i la mobilització en el carrer. Es tracta de 
la cobertura de tots aquests actors en situacions de conflicte” (Giró, 2010:77).  
 
Segons Salvador Engruix (2015:104), el periodisme polític és un periodisme 
especialitzat que exerceix com un actor més en aquelles societats on hi té presència. 
Les informacions polítiques constitueixen el nucli informatiu fonamental dels rotatius 
d’informació diària, tant en quantitat d’informacions com en importància, que se’ls hi 
dóna; o que la informació política impregni els informatius de les televisions i ràdios 
generalistes (Engruix, 2015:112). Engruix també destaca que els periodistes polítics es 
perceben dins la pròpia professió com a grup especial degut a les seves relacions amb 
els partits i governs, fet que explica que amb freqüència se’ls hi doni participació - com 
a experts - en espais d’opinió. Les tertúlies en les que s’ha basat aquest treball en són 
un exemple ja que, tot i no escriure articles en diaris, en les tertúlies preses com a 
base hi havia participació de polítics, com Antoni Baños.  
 
Engruix defineix el periodisme polític a dos nivells: extern, amb un paper en l’àmbit 
global de comunicació política d’una societat i la seva funció en el propi sistema polític 
i que l’enfronta a vegades a la comunicació política institucional i al màrqueting polític 
dels partits i instàncies governamentals. En aquest nivell, adquireix una funció 
comunicadora de mediació entre actors polítics institucionals i la ciutadania, i una 
posició política que pot condicionar al debat polític mitjançant diferents recursos 
(agenda, enquadrament, preactivació). D’altra banda, defineix un nivell més intern que 
es plantejar les esferes temàtiques especifiques de les que parla el periodisme polític. 
Aquest es desenvolupa en dues dimensions informatives fonamentals: el joc polític 
entre partits, institucions i representants, i la que inclou totes les esferes de l’acció 
política d’una societat (Engruix, 2015:113). 
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En aquest treball es tracta específicament el periodisme polític d’opinió, concretament 
els articles. La opinió és un gènere amb els límits molt imprecisos i que sembla no tenir 
una definició clara. 
Segons El País, “els articles estrictament d’opinió responen a l’estil de l’autor”, mentre 
que El Mundo diu que “presenten estrictament l’opinió de qui els firma”. Teodoro León i 
Bernardo Gómez en el seu article El periodismo de opinión y los valores democráticos, 
diuen que l’àmbit acadèmic ha definit el periodisme d’opinió com: 
 

“un fenómeno más claramente literario que periodístico (…) ha de quedar claro que el 
periodisat profesional adopta normalmente, al codificar sus mensajes, uno de los 
géneros en que se plasman el estilo informativo o, en ocasiones, el estilo editorializante 
o de solicitación de opinión, mientras que lo habitual en el escritor para periódicos 
(llámese colaborador, articulista, publicista, o como se quiera) es desenvolverse dentro 
del llamado estilo ameno o folletinista. Es decir, hacen literatura para ser publicada en 
los periódicos. Su lenguaje es más o menos literario, pero no periodístico” (León i 
Gómez, 1999:89) 

 
Per tant, es podria dir que el gènere d’opinió no té unes normes o límits marcats i es 
crea confusió al voltant del significat del terme, però que en alguns casos no es 
considera tant periodisme sinó més aviat literatura des del punt de vista d’un autor o 
periodista.  
 
Tot i això, és un gènere molt comú i en augment des de 1975 amb la transició 
d’Espanya, com comenten León i Gómez en el seu article: 
 

“Y, sin embargo, en contraste con esta percepción, el periodismo de opinión, sobre todo 
a través del articulismo como género dominante, ha venido cobrando un protagonismo 
creciente en la prensa española, tanto en sus manifestaciones más literarias como 
también de análisis e interpretación periodística” (León i Gómez, 1999:90) 

 
Durant el franquisme hi havia un periodisme d’opinió sense llibertat d’opinió, i amb la 
transició es van recuperar les formes de periodisme tradicional. Segons León i Gómez, 
aquest és un gènere important a Espanya ja que és la forma d’estar en contacte amb 
el públic poc lector. Aquest gènere va transcendir a la ràdio, mitjançant les tertúlies, i ja 
més tard, a la televisió. Així doncs, es tracta també d’un gènere que legitima la 
democràcia ja que en els articles, els autors poden plasmar la seva ideologia i opinió 
de manera lliure.  
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2.2. Anàlisi Crític del Discurs 
 
Per desenvolupar aquest treball ens basarem en l’Anàlisi Crític del Discurs. Teun A. 
van Dijk, un dels pares del concepte, ho defineix de la següent forma: 
 

“El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 
estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 
desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos 

y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar 

investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la 
resistencia contra la desigualdad social”. (Van Dijk, 1999:23) 
 

Així doncs, aquesta metodologia descriu les formes de dominació existents prenent 
com a referència els discursos de la societat. S’entén el llenguatge com a constructor 
de la realitat social. Es té en compte que els receptors del llenguatge mediàtic tenen 
una configuració mental diferent en funció dels interessos ideològics dels mitjans que 
miren.  
 
Segons Xavier Giró, en aquest anàlisi, és important la visió dels media com a grup 
social més, que mitjançant el seu discurs es relacionen amb un poder i una ideologia: 
 

“Té sentit, llavors, pensar que l'anàlisi del text -tant si és escrit com parlat- mostrarà 
quin rol ocupa en relació amb el poder. Els media com a grup social i cadascun dels 
media com a actor social faran un ús del llenguatge modelat en funció de les relacions 
de poder que mantinguin. Té sentit, llavors, que estudiem l'ús del llenguatge dels 
media, és a dir, del seu discurs, entès com a pràctica social relacionada amb el poder i, 
per tant, amb la ideologia”. (Giró, 1999:100)  

 
D’aquesta forma, segons Van Dijk (1999), l’ACD és una investigació que intenta 
contribuir a dotar de poder als que no en tenen, amb la finalitat d’ampliar el marc de la 
justícia i de la igualtat socials. Així doncs, acostuma a posicionar-se més aviat al costat 
dels col·lectius dominats, i no pas els dominants.  
 
Fairelought y Wodak (1994), resumeixen els principis bàsics de l’ACD de la següent 
manera. 

1. El ACD trata de problemas sociales. 
2. Las relaciones de poder son discursivas.  
3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 
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4. El discurso hace un trabajo idológico. 
5. El discurso es histórico. 
6. El enclace entre el texto y la sociedad es mediato. 
7. El análisis del discurso es interpretativo u explicativo. 
8. El discurso es una forma de acción social. (Fairelought y Wodak, 1994, citats per Van 

Dijk, 1999:24) 
 

En aquest treball ens centrem en l’anàlisi d’articles d’opinió. Com explica Van Dijk 
(1996), s’espera que les editorials i articles d’opinió publicats expressin opinions i, 
segons la classe i posició del diari, que les opinions puguin variar considerablement en 
quant a uns pressuposats ideològics. A més, afegeix: 
 

“Esta formulación, bastante obvia, parece implicar también que las ideologías de los 

periodistas influyen de algún modo en sus opiniones, las cuales a su vez influyen en las 

estructuras discursivas de los artículos de opinión” (Van Dijk, 1996:9). 
 

Van Dijk estudia algunes de les propietats teòriques de les relacions existents entre 
ideologia, opinions i discurs en els mitjans de comunicació. L’autor explica que hi ha 
diferents nivells i dimensions dins del discurs. Fa una anàlisi més enllà d’allò obvi dels 
elements lèxics: 
 

“Sin embargo, partiendo de un enfoque de análisis del discurso, queremos ir más allá 

de este análisis obvio de los elementos léxicos. Las opiniones pueden expresarse en el 

texto y el habla de muchas otras formas, mucho más complejas, como por ejemplo en 

los titulares, las estructuras narrativas, las argumentaciones, la presentación gráfica, 

las estructuras sintácticas, las estructuras semánticas de coherencia, el conjunto de 

temas, etcétera” (Van Dijk, 1996:19). 

 
Per aquest motiu, es centra en els significats, conceptes i proposicions, ja que creu 
que això és el que conforma el “contingut” medul·lar de l’expressió d’opinions 
ideològiques (Van Dijk, 1996).  
Segons Van Dijk, els conceptes i les seves expressions en elements lèxics no 
apareixen sols, sinó combinats en proposicions que s’expressen mitjançant clàusules i 
oracions. Així, no es pot entendre una paraula sense tenir en compte el seu context. 
També s’ha de tenir en compte l’estructura de la pròpia proposició:  
 

“De este modo, NUESTRA gente tiende primariamente a aparecer como actora 

cuando las acciones son buenas, y SU gente aparece como actora cuando las 
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acciones son malas; y viceversa, SU gente aparecerá menos que NUESTRA gente 
como actora de buenas acciones” (Van Dijk, 1996:20). 

 
En aquest punt, Van Dijk defineix una estratègia general per expressar actituds i 
ideologies compartides, basades en el grup, a través de models mentals, que s’ha 
emprat en aquest treball. Aquesta s’anomena “quadrat ideològic”, i es tracta d’una 
estratègia de polarització, de descripció positiva del propi grup i descripció negativa del 
grup aliè (Van Dijk, 1996:21): 
 
1. Ressaltar les bones propietats/ accions pròpies i dels nostres aliats 
2. Ressaltar les males propietats/ accions seves i dels seus aliats 
3. Minimitzar les males propietats/ accions pròpies i dels nostres aliats 
4. Minimitzar les bones propietats/ accions seves i dels seus aliats 
 
Aquests mecanismes dins de l’estratègia ideològica d’interès propi, poden expressar-
se amb l’elecció d’elements lèxics que impliquen valoracions positives o negatives, a 
més de l’estructura del conjunt de proposicions i les seves categories (Van Dijk, 
1996:21). 
 

2.3. Anàlisi del conflicte 
 
A l’annex 1 es pot trobar una contextualització del conflicte amb els fets anteriors a les 
dates del període dels articles analitzats. També, a l’annex 2 podem trobar dues taules 
on hi apareixen els fets dels del punt de vista dels diferents actors.  
 
20 de setembre: registres de les conselleries 
 
El 20 de setembre de 2017 al voltant de les 8 del matí la Guardia Civil espanyola va 
començar a registrar seus de la Generalitat (Economia, Conselleria d’Exteriors, 
Departament d’Afers Socials, etc. arribant a registrar empreses, la seu de la CUP i 
domicilis particulars) per ordre judicial. També es detenien persones, fins arribar a un 
total de 14, per la seva vinculació amb els preparatius del referèndum. 
 
Tan bon punt es va saber dels registres, es van començar a agrupar persones 
manifestant-se a Rambla Catalunya. Òmnium Cultural i l’ANC van convocar a la gent 
davant de la conselleria d’Economia. El que van començar sent desenes, van acabar 
sent als voltants de 40.000 persones, segons fonts de la Guàrdia Urbana.  
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Els manifestants van pintar, empaperar i xafar els cotxes dels Guàrdies Civils que 
estaven registrant la conselleria d’Economia i en van bloquejar la porta perquè els 
agents no en poguessin sortir.  
 
Durant el dia es van protagonitzar diferents declaracions per part de polítics. Rajoy va 
declarar que a Catalunya hi havia un intent de liquidar la Constitució i sobirania i que 
s’estaven saltant la llei i actuant contra la Constitució i Estatut, per tant, l’Estat havia de 
reaccionar. Va donar per liquidats els preparatius del referèndum: “estaven avisats, 
sabien que el referèndum no es podia celebrar perquè és liquidar la sobirania nacional 
i el dret que tenen tots els espanyols a decidir el que volen que sigui el seu país”.  
 
Carles Puigdemont va comparèixer per denunciar que l’Estat espanyol havia anul·lat 
de facto l’autonomia de Catalunya i havia establert un estat d’excepció. Gabriel Rufián, 
que al matí es trobava al Congrés dels Diputats, li va dir a Mariano Rajoy que tragués 
les seves mans brutes de Catalunya. Pablo Iglesias va denunciar la situació, ja que 
deia que d’aquesta manera hi hauria presos polítics a Espanya.  
 
Als voltants de les 12 de la nit, els presidents de l’ANC i Òmnium cultural, Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart, van pujar sobre un dels cotxes de la Guàrdia Civil i van donar 
per acabada la concentració, demanant a la gent que tornés a casa i convocant-los el 
dia següent a les 12 del migdia davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.  
 
Els Mossos d’Esquadra van haver de carregar contra aquells manifestants que van 
decidir quedar-se, causant un ferit, per tal d’assegurar la sortida de la Guàrdia Civil de 
l’edifici. Mitja dotzena va poder sortir a les 63del matí, ja que anaven amb cotxes no 
logotipats. A les 7:15 del matí següent, van marxar els 15 guàrdies que quedaven i els 
4 cotxes amb les rodes punxades i plens de pintades se’ls va endur la grua. Tots els 
Guàrdies Civils van haver de sortir escoltats pels Mossos d’Esquadra.  
 
1 d’octubre 
 
A partir del 29 de setembre a partir del final de la jornada escolar, les AMPA i  els 
Comitès de Defensa del Referèndum (CDR), van organitzar activitats als col·legis per 
tal d’impedir que fossin precintats pels Mossos d’Esquadra, manats per la jutgessa del 
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TSJC. Alguns ciutadans van dormir als mateixos, i es va citar a la gent a les 5 del matí 
i a estar durant tot el dia 1 d’octubre en els diferents col·legis.  
 
Es van mobilitzar a Catalunya un total de 10.000 agents per tal d’aturar el referèndum. 
Anteriorment al dia, la Guàrdia Civil havia tramitat el tancament de 144 webs 
relacionades amb el referèndum. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades havia 
amenaçat amb multes de fins a 300.000  als membres de les meses. Per la seva 
banda, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades havia respost que no es podien 
sancionar als integrants de les meses. Aquests van ser les primeres persones que 
estaven presents per votar i volien ser-ho, ja que el Govern Central havia interceptat 
els comunicats de mesa.  
 
Els Mossos d’Esquadra van comunicar als agents de la Guàrdia Civil que complirien 
l’ordre de la jutjessa Lamela d’evitar el referèndum, requisar el material i tancar i 
precintar els centres. Els Mossos van tancar 227 col·legis. Es va demanar que es 
restringís la violència només quan fos estrictament necessària, en defensa pròpia o de 
tercers. A l’inici del dia els Mossos van requisar paperetes, urnes i van aixecar actes.  
 
La Guàrdia Civil i Cossos de Policia Nacional es van presentar a diversos col·legis 
electorals i van protagonitzar càrregues violentes contra aquelles persones que 
s’aplegaven davant dels centres i es negaven a abandonar-los o impedien el seu pas. 
Van requisar urnes i paperetes i també van causar desperfectes a mobiliari. Es van 
tancar 400 escoles i van resultar ferides 844 persones, segons dades del SEM. Les 
càrregues policials van rebre condemnes dels mitjans de comunicació i polítics 
internacionals. Aquestes van suposar la clausura de 92 col·legis més. També hi va 
haver alguns atacs als policies amb llançament de pedres o de mobiliari.  
 
El Govern espanyol va defensar la proporcionalitat de les actuacions policials. La 
Comissió Europea li va donar suport i va demanar diàleg entre els dos bàndols.  
 
El referèndum es va fer mitjançant el cens universal, de manera que tothom podia 
votar a qualsevol col·legi electoral. Durant tot el dia, als col·legis electorals s’hi van 
trobar persones per tal de defensar-los.  
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Vaga general 3 d’octubre i discurs Felip VI 
 
La Taula per la Democràcia (reuneix els principals sindicats catalans) va convocar pel 
3 d’octubre una vaga general per denunciar la violència portada a terme el dia 1 
d’octubre als col·legis electorals.  
 
Segons dades de CSC, el seguiment de la vaga va ser del 70%. Amb piquets que a 
primera hora van tallat les carreteres i transports públics i van impedir que obrissin 
grans centres com Mercabarna. A les 12 del migdia hi va haver concentracions a 
diferents ciutats i pobles, amb 300.000 a Barcelona. Les manifestacions de la tarda 
també van ser nombroses a les capitals de província, amb 700.000 persones a 
Barcelona, 60.000 a Girona, 20.000 a Tarragona i 45.000 a Lleida.  
 
Aquella mateixa nit el rei Felip VI va comparèixer per fer una valoració dels fets que 
estaven tenint lloc a Catalunya. En aquest, denunciava que el govern de Catalunya 
s’hagués saltat reiteradament  i de manera conscient les lleis i la Constitució i el seu 
Estatut d’Autonomia. Criticava que haguessin trencat els principis democràtics de 
l’Estat de Dret i trencat l’harmonia i convivència dins al pròpia societat catalana 
dividint-la. També que estiguessin posant en risc l’estabilitat econòmica i social de 
Catalunya i tot Espanya.  
 
Defensava els poders de l’Estat, que han d’assegurar l’ordre constitucional i el 
funcionament normal de les institucions, vigència de l’Estat de Dret i autogovern de 
Catalunya. Es va dirigir als catalans dient-los-hi que Espanya garantia la llibertat de 
qualsevol persona sempre des del respecte de la llei, i donava recolzament a aquells 
catalans no independentistes preocupats. Va acabar manifestant el compromís ferm 
de la Corona amb la Constitució i la democràcia, la seva entrega amb la concòrdia 
entre espanyols i el compromís ambla unitat i permanència d’Espanya.  
 
El 4 d’octubre Puigdemont va comparèixer davant les càmeres per criticar el discurs 
del Rei. El va acusar d’haver assumit el discurs de Mariano Rajoy i d’haver decebut a 
molta gent que l’apreciava. També va felicitar als catalans per mostrar la seva voluntat 
pacíficament, va agrair als ciutadans espanyola que havien recolzat al poble català. 
Per últim, va dir que deixava la porta oberta al diàleg amb l’Estat.  
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Manifestació unionista 8 d’octubre 
 
El diumenge 8 d’octubre es va portar a terme a Barcelona una manifestació en 
defensa de la Constitució i la unitat d’Espanya, convocada per Societat Civil Catalana. 
Sota el lema “Recuperem el seny”, els manifestants mostraven la seva negació al 
diàleg fins que Catalunya no tornés a la legalitat. A aquesta hi van assistir diferents 
representants de partits polítics com Xavier García Albiol o Inés Arrimadas, i figures 
conegudes com Mario Vargas Llosa. La Guàrdia Urbana i Policia van calcular 
l’assistència al voltant de 400.000 persones.  
 
10 d’octubre: Declaració Unilateral d’Independència en suspens 
 
El dia 10 d’octubre hi va haver ple en el Parlament de Catalunya, a petició de Carles 
Puigdemont, per presentar els resultats del referèndum de l’1 d’octubre.  
 
El ple va començar amb una hora de retràs per una reunió entre Junts Pel Sí i la CUP 
d’última hora. En el seu torn, Puigdemont va repassar el procés català des de la 
sentència del Tribunal Constitucional contra l’estatut d’autonomia fins les càrregues 
policials del dia 1 d’octubre. Va reivindicar el dret del poble català a constituir-se en 
una república independent.  
 
Va citar que la Llei del Referèndum (aprovada el 6 de setembre i anul·lada pel TC), diu 
que dos dies després de la proclamació oficial dels resultats, i en el cas que el nombre 
dels SÍ hagués estat superior als NO, el  Parlament celebraria una sessió ordinària per 
a efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya. 
 
A continuació, Puigdemont va dir: “assumeixo en presentar-los els resultats del 
referèndum davant del Parlament i dels nostres conciutadans, el mandat que 
Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república”. Afegint a 
continuació: “Amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix proposem que el 
Parlament suspengui els efectes de la declaració d’independència per tal que en les 
properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una 
solució acordada”. La CUP no es va mostrar satisfeta d’aquesta situació. 
 
Al acabar el ple, els diputats de Junts pel Sí i la CUP, van firmar la declaració 
d’independència de Catalunya. Era un document sense conseqüències jurídiques 
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sense especificar que la declaració quedés suspesa, però plasmant la intenció d’obrir 
un període de diàleg amb el Govern.  
 
Posterior a aquests fets, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez es van reunir a la Moncloa 
per analitzar la resposta de l’Estat, i Soraya Sáez de Santamaría va anunciar un 
Consell de Ministres extraordinari pel dia següent per abordar el tema català.  
 
11 d’octubre: Consell de Ministres Extraordinari 
 
El motiu d’aquest consell, convocat per Rajoy i anunciat per Santamaría, era abordar 
el tema català. En aquest, es va acordar que Mariano Rajoy es dirigiria formalment al 
Govern de la Generalitat per tal que aclarir si es va declarar la independència. 
Puigdemont tindria 5 dies per respondre i fins el dijous vinent per rectificar. El 
President també va activar la via de l’article 155, que en el cas que el volgués aplicar, 
es necessitava majoria absoluta del Senat. Santamaría ha aclarit que es pot tenir 
diàleg, però des de la legalitat i el respecte a l’ordenament jurídic. L’article 155 de la 
Constitució és el següent: 
 
Títol VIII. De l’Organització Territorial de l’Estat- Capítol tercer. De les Comunitats 
Autònomes 
 
Article 155: 
1. Si una Comunitat Autònoma no complís les obligacions que la Constitució o altres 

lleis li imposessin, o actués de forma que atempti greument a l’interès general 
d’Espanya, el Govern, previ requeriment al President de la Comunitat Autònoma i, 
en el cas de no ser atès, amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà 
adoptar les mesures necessàries per obligar a aquella al compliment forçós 
d’aquestes obligacions o per la protecció del mencionat interès general. 

2. Per l’execució de les mesures previstes en l’apartat anterior, el Govern podrà 
donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes.  

 
Empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart 
 
El dia 16 d’octubre estaven citats a declarar per segona vegada, ja que ja hi havien 
anat el dia 6, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium Cultural 
respectivament, el cap dels Mossos Josep Lluís Trapero, i Teresa Laplana, intendent 
dels Mossos d’Esquadra.  
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Carmen Lamela, magistrada de l’Audiència Nacional, va aprovar la petició de la 
Fiscalia d’enviar a la presó als Jordis. Se’ls acusa del delicte de sedició de l’article 544 
del codi penal i els hi va sentenciar presó sense fiança. Concretament, se’ls acusava 
de promoure les concentracions davant la seu de la Conselleria d’Economia el 20 de 
setembre durant els escorcolls de la Guàrdia Civil i ser-ne els interlocutors.  
 
Lamela va considerar que s’animava a la gent a obstaculitzar la policia i autoritats 
judicials i que tot es va fer organitzadament per Whatsapp. S’impedia que es complís 
la llei, dins un procés judicial. Contra Sánchez hi ha les proves de declaracions com 
“que ningú se’n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa”. Cuixart va demanar que la 
mobilització no s’aturés. Els dos pujats sobre cotxes de la Guàrdia Civil, van demanar 
la “mobilització permanent” des d’aquell dia a favor del referèndum “i en contra de les 
actuacions ordenades judicialment per impedir-ho”. La presó incondicional és per risc 
de fuga, destrucció, manipulació o alteració de proves, i també de reiteració delictiva.  
 
Títol XXII. Delictes contra l’ordre públic - Capítol Primer. Sedició 
 
Article 544: 
Són reus de sedició els que, sense estar compresos en el delicte de rebel·lió, s’alcin 
pública i tumultuàriament per impedir, per la força o fora de les vies legals, l’aplicació 
de les Lleis o a qualsevol autoritat, corporació oficial o funcionari públic, el legítim 
exercici de les seves funcions o el compliment dels seus acords, o de les resolucions 
administratives o judicials.  
 
Article 545: 
1. Els que haguessin induït, sostenint o dirigint la sedició o apareguessin en ella com 

els seus principals autors, seran castigats amb la pena de presó de vuit a deu 
anys, i amb la de deu a quinze anys, si fossin persones constituïdes en autoritat. 
En ambdós casos s’imposarà, a més, la inhabilitació absoluta per el mateix temps. 

2. Fora d’aquests casos, s’imposarà la pena de quatre a vuit anys de presó, i la 
d’inhabilitació especial per treball o càrrec públic per temps de quatre a vuit anys.  

 
Des de llavors, Jordi Sánchez i Cuixart estan a Soto del Real. Han declarat davant el 
jutge varies vegades, presentant al·legacions i renunciant als actes sobiranistes duts 
fins al moment. Tot i això, l’Audiència Nacional ho ha desestimat sempre i els ha 
mantingut a al presó.  
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Josep Lluís Trapero, acusat també de sedició per la concentració del 20 de setembre i 
el referèndum de l’1 d’octubre, llibertat provisional però amb passaport retirat i obligat a 
comparèixer cada 15 dies davant els jutjats, i prohibit de sortir del territori espanyol. La 
mateixa sentència també per Teresa Laplana.  
 
Anul·lació unànime de la Llei del Referèndum 
 
El 17 d’octubre, en ple del Tribunal Constitucional, es va declarar nul·la i 
inconstitucional de forma unànime la llei del referèndum català d’independència del dia 
1 d’octubre, ja suspesa de manera cautelar el 7 de setembre. Així, quedava privada de 
qualsevol legitimitat. El tribunal també va afegir que la llei envaïa competències 
estatals i vulnerava els principis constitucionals, la supremacia de la Constitució, la 
sobirania nacional i la unitat de la nació. També que afectava els drets de les minories 
i a la representació dels ciutadans.  
 
Només l’Estat té el dret de convocar un referèndum que afecta la sobirania. Només pot 
ser, a més, en el cas que hi participin tots els ciutadans espanyols. Així, la llei catalana 
es va dictar sense suport competencial i era inconstitucional en el seu conjunt. El 
Tribunal també va recordar a les autoritats i càrrecs públics de la Generalitat el seu 
deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que pogués suposar ignorar o eludir la 
fallada d’aquesta sentència.  
 
Resposta de Puigdemont i reacció de Rajoy 
 
El 19 d’octubre Carles Puigdemont va respondre la carta que li havia enviat Mariano 
Rajoy. Aquest li va explicar els resultats de l’1 d’octubre i que el 10 s’havia celebrat 
una sessió al Parlament per legitimar-los, però que va quedar en suspès per obrir 
portes al diàleg amb el seu govern, del qual encara no ha rebut resposta. Lamenta que 
la seva reacció sigui l’empresonament dels Jordis i la voluntat d’aplicar l’article 155, i 
acaba dient que si el Govern persisteix a impedir el diàleg i continuar amb la repressió, 
el Parlament procediria a votar la declaració formal d’independència si ho veia oportú.  
 
Mariano Rajoy va convocar una reunió del Consell de Ministres per el dissabte 21 
d’octubre i va comparèixer per explicar com s’aplicaria l’article 155: cessió del 
president de la Generalitat, limitar les funcions del Parlament i convocar eleccions 
abans de sis mesos. Aquestes mesures es van pactar juntament amb Ciutadans i 
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PSOE i es van enviar al Senat per tal que s’hi voti la seva aplicació el 27 d’octubre. Els 
motius que justificaven l’aplicació de l’article 155 eren la desobediència rebel i 
sistemàtica del Govern davant dels pronunciaments i requeriments reiterats del TC 
afectant greument a l’interès general d’Espanya.  
 
Aquell mateix dia també es va desenvolupar a Barcelona una manifestació per 
protestar per la detenció dels Jordis, en la que hi van assistir representants de diversos 
partits polítics i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.  
 
Declaració Unilateral d’Independència i aplicació de l’article 155 
 
El dia 27 d’octubre es va celebrar Ple en el Parlament de Catalunya. Durant aquell dia, 
es va filtrar que en aquest, Carles Puigdemont convocaria eleccions. Santi Vila va 
dimitir poc abans de la celebració del Ple. Finalment, el Ple va proposar a vot la 
Declaració Unilateral d’Independència i obrir un procés constituent que acabés amb la 
redacció i aprovació de la Constitució de la República. La votació es va desenvolupar a 
vot secret en urna per evitar les repressions de l’Estat, segons Roger Torrent. Així, es 
va aprovar amb 70 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions. Els alcaldes per la 
república es van comprometre amb el president per ajudar-lo a complir el mandat i la 
gent va sortir als carrers de les principals ciutats de Catalunya per celebrar la 
proclamació de la república. Un grup de persones també en va sortir per mostrar el 
seu rebuig i la voluntat d’unió d’Espanya.  
 
Els partits de l’oposició (PP, PSOE i Ciutadans), es van absentar en el moment de 
votar en motiu de protesta. A més, la Fiscalia General de l’Estat va preveure una 
querella per delicte de rebel·lió contra els membres de la Mesa, en cas que 
admetessin a tràmit una declaració d’independència.  
 
Aquest mateix dia, el Senat va aprovar l’aplicació de l’article 155. Poques hores 
després, Rajoy ha reunit d’urgència al Consell de Ministres per aplicar-lo. Mitjançant 
aquest article, el govern de la Generalitat quedava dissolt, destituint a Puigdemont, 
Junqueras i a tots els consellers, i n’assumia les competències el Govern Central, 
desapareixien les ambaixades a països exteriors, i es convocaven eleccions 
autonòmiques de Catalunya pel 21 de desembre. A més, el Govern espanyol va 
recórrer davant el TC la declaració d’independència. El dia després, la vicepresidenta 
Soraya Sáez de Santamaría va assumir les competències de la Presidència de la 
Generalitat.  
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També el diumenge 29 d’octubre, hi va haver una altra manifestació convocada per 
Societat Civil Catalana en contra de la DUI i a favor de la unitat d’Espanya. Hi van 
assistir membres del PSC, CIutadans i PP. Hi van assistir 300.000 persones, segons la 
Guàrdia Urbana de Barcelona. Els manifestants reivindicaven el “votarem”, propi dels 
sobiranistes, referint-se a les eleccions.  
 
Querella a Puigdemont, consellers i membres de la Mesa del Parlament 
 
El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va informar el dia 30 d’octubre que el 
ministeri públic havia interposat una querella contra Carles Puigdemont i la resta del 
Govern (13 exconsellers) per delictes de rebel·lió, sedició i malversació a l’Audiència 
Nacional. També una querella al Suprem contra Carme Forcadell i els membres de la 
Mesa del Parlament. Es demanava citar als querellats, i en cas de no assistir-hi, 
immediata detenció.  
 
Maza declara que la rebel·lió es va produir des que es va convocar el referèndum 
d’autodeterminació. També, que els querellats eren plenament conscients que la gent 
que anava a votar protagonitzaria, com va passar, actes de violència material i física. 
Els delictes del què se’ls acusa són els següents: 
 
Títol XXI. Delictes contra la Constitució- Capítol I. Rebel·lió 
 
Article 472 
Són reus del delicte de rebel·lió els que s’alcessin violenta i públicament per a 
qualsevol de les finalitats següents: 
1. Derogar, suspendre o modificar total o parcialment la Constitució. 
2. Destruir o treure en tot o en part de les seves prerrogatives i facultats al Rei o al 

Regent o membres de la Regència, o obligar-los a executar un acte contrari a la 
seva voluntat.  

3. Impedir la lliure celebració d’eleccions per a càrrecs púbics. 
4. Dissoldre les Corts Generals, el Congrés dels Diputats, el Senat o qualsevol 

Assemblea Legislativa d’una Comunitat Autònoma, impedir que es reuneixin, 
deliberin o resolguin, arrencar-los alguna resolució o sostreure’ls-ho alguna de les 
seves atribucions o competències. 

5. Declarar la independència d’una part del territori nacional. 
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6. Substituir per un altre el Govern de la Nació o el Consell de Govern d’una 
Comunitat Autònoma, o utilitzar o exercir per sí o treure al Govern o Consell de 
Govern d’una Comunitat Autònoma, o a qualsevol dels seus membres de les seves 
facultats, o impedir-los-hi o coartar-los del seu lliure exercici, o obligar a qualsevol 
d’ells a executar actes contraris a la seva voluntat. 

7. Sostreure qualsevol classe de força armada a la obediència del Govern.  
 
Capítol VII. De la malversació 
 
Article 432 
1. L’autoritat o funcionari públic que, amb ànim de lucre, sostragués o consentís que 

un tercer, amb igual ànim, sostregui els caudals o efectes públics que tingui al seu 
càrrec per raó de les seves funcions, incorrerà en la pensa de presó de tres a sis 
anys i inhabilitació absoluta per temps de sis a deu anys.  

2. S’imposarà la pensa de presó de quatre a vuit anys i la d’inhabilitació absoluta pe 
temps de deu a vint anys si la malversació revestís especial gravetat atenent al 
valor de les quantitats sostretes i al dany o entorpiment produït al servei públic, Les 
mateixes penses s’aplicaran si les coses malversades haguessin sigut declarades 
de valor històric o artístic, o si es tractés d’efectes destinat a alleujar alguna 
calamitat pública. 

3. Quan la sostracció no abasti la quantitat de 4.000€, s’imposaran les penes de 
multa superior a dos i fins a quatre mesos, presó de sis mesos a tres anys i 
suspensió d’ocupació o càrrec públic per temps de fins a tres anys.  

 
Aquell mateix dia, es té coneixement que Carles Puigdemont i cinc exconsellers 
(Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa i Meritxell Serret) estan a 
Brussel·les per demanar asil polític. Surt a debat, a arrel d’això, se s’ha d’emprar o no 
el terme exiliat per referir-se a aquestes persones. Segons l’Institut d’Estudis Catalans, 
l’exili és “expatriació, voluntària o forçosa, especialment per motius polítics”.  
 
Presó per a vuit exconsellers 
 
El dia 2 de novembre estaven citats a declarar 12 exconsellers i Carles Puigdemont 
davant de l’Audiència Nacional. La jutge Carmen Lamela va decretar presó 
incondicional per al vicepresident Oriol Junqueras i per set consellers: Carles Mundó, 
Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. 
A Santi Vila li va posar una fiança de 50.000€. Altra vegada, la jutgessa va justificar la 
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presó preventiva amb  els 3 requisits necessaris: risc de fuga, de destrucció de proves 
i de reiteració dels delictes. El dia següent, es dicta una ordre europea de detenció 
contra Carles Puigdemont, Clara Ponsantí, Meritxell Serret i Lluís Puig.  
 
D’altra banda, Pablo Llarena del Suprem, va acceptar ajornar una setmana més les 
declaracions dels membres de la Mesa, ja que va considerar que citant-los amb un dia 
d’antelació vulnerava el dret de defensa. 
A partir d’aquest punt, i ja des de la presó dels Jordis, es debat també l’ús del terme 
“presos polítics” per referir-se a l’ex govern empresonat. No hi ha una definició 
universal acceptada sobre aquest terme, però l’octubre de 2012 l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa, va aprovar una sèrie de criteris per definir què és 
un pres polític:  
- La detenció viola alguna de les garanties recollides en la Convenció Europea de 

Drets Humans (especialment llibertat de pensament, religió, llibertat d’expressió i 
informació i llibertat d’associació) 

- La detenció està imposada purament per raons polítiques 
- El temps o condicions de condemna no són proporcionals al delicte comès 
- La detenció és discriminatòria respecte a altres persones  
- És resultat d’un procés judicial clarament injust i motivat per raons polítiques 
 
Anul·lació de la DUI 
 
El 8 de novembre el ple del Tribunal Constitucional va acordar de forma unànime 
anul·lar la Llei de Transitorietat per la República de Catalunya i els acords pels que el 
Parlament va declarar unilateralment la independència el 27 d’octubre. També es va 
acordar posar en coneixement de la Fiscalia l’actuació de la Presidenta del Parlament 
(Carme Forcadell) i dels membres de la Mesa. Se’ls hi va recordar la notificació 
personal que van rebre aquests advertint-los del seu deure d’impedir o paralitzar 
qualsevol iniciativa que suposés ignorar o eludir la nul·litat acordada.  
 
Se’ls va acusar d’acordar l’admissió a tràmit tot i les advertències del Secretari General 
del Parlament i el Lletrat major, que van indicar que les dues proposicions suposaven 
l’aplicació, el desenvolupament o l’execució de la llei del referèndum i de la llei de 
transitorietat jurídica, afectades totes dues per pronunciaments de Tribunal 
Constitucional. Va suposar un incompliment del seu deure objectiu d’acatar les 
resolucions del Tribunal Constitucional.  
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El tribunal de garanties, d’altra banda, va deixar sense efecte la imposició de multes 
fixada a finals de setembre (12.000€ diaris) al número dos d’Oriol Junqueras, Josep 
María Jové, ja que no va arribar a exercir com a responsable electoral de l’1 d’octubre.  
 
El dia després, Carme Forcadell i els membres de la Mesa van anar a declarar davant 
el Tribunal Suprem i van acatar l’article 155, van defensar que la DUI va ser 
declarativa i simbòlica (sense valor jurídic) i es van desmarcar de la via unilateral. El 
jutge va decretar presó eludible amb fiança de 150.000€ per Forcadell per la seva 
actuació principal i lideratge, i llibertat sota fiança de 25.000€ per la resta de la Mesa. 
Per a tots, l’obligació d’entregar el passaport i prohibició de sortir d’Espanya.  
El 24 de novembre Pablo Llarena va comunicar que el Suprem es quedava tots els 
casos investigats del procés (un total de 22), exceptuant el del major dels Mossos, que 
l’havia de continuar investigant Carmen Lamela.  
 
Noves declaracions i precampanya 
 
El 2 de novembre els vuit consellers que es trobaven a la presó i els dos Jordis van 
anar a declarar davant del Tribunal Suprem. Tots ells van acatar la legalitat vigent i 
l’aplicació de l’article 155, tot i mostrar-s’hi en desacord. La Fiscalia va mantenir la 
presó provisional sense fiança al no veure un indici de submissió a la legalitat en les 
al·legats dels presos. S’havia d’esperar al dilluns següent, que Pablo Llarena donés a 
conèixer si modificaria o no la mesura cautelar.  
 
El dilluns 4 de novembre, a punt d’arrencar la campanya electoral, Pablo Llarena va 
decidir deixar en llibertat amb una fiança de 100.000€ a Raül Romeva, Jordi Turull, 
Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. Va decidir mantenir a la 
presó a Jordi Sánchez i Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn pel risc de reiteració 
delictiva. Les fiances es van pagar amb la caixa de resistència.  
 
Aquella mateixa nit va començar la campanya electoral. Aquesta va iniciar amb els 
següents candidats: Carles Puigdemont per Junts Per Catalunya, Oriol Junqueras per 
Esquerra Republicana, Carles Riera per la CUP, Inés Arrimades per Ciutadans, Xavier 
Garcia Albiol per el Partit Popular, Miquel Iceta pel PSC i Xavier Domènech per a 
Catalunya en Comú-Podem.  
 



24 
 

El 8 de novembre es porta a terme una nova vaga general a Catalunya. La van 
convocar la Intersindical-CSC amb suport de l’ANC i Òmnium en senyal de rebuig a 
l’empresonament dels exconsellers i com a protesta de l’aplicació de l’article 155. 
CCOO, UGT i Pimec se’n van desmarcar. Aquesta vaga va tenir un seguiment 
desigual segons els sectors però els sindicats la van xifrar amb un 80% de seguiment. 
Va ser molt criticada ja que es van produir talls a diverses carreteres, a mitjans públics 
(incloses les vies de l’AVE). Això va fer que certs partits ho denunciessin ja que alguna 
gent no és que no volgués anar a treballar, sinó que no va poder-hi anar.  
 
Campanya electoral 
 
La campanya electoral es va desenvolupar al voltant del procés sobiranista. En 
aquesta, van sortir varis temes que s’explicaran a continuació.  
 
- Tema econòmic 
 
L’aspecte econòmic sempre ha sigut decisiu i recurrent en l’àmbit del procés. 
Començant pel debat de la fuga d’empreses. A arrel de l’1 d’octubre, nombroses 
empreses que tenien la seu social a Catalunya, la van traslladar a altres punts del 
territori espanyol. Un total de 2.854 segons el Registre Mercantil. Els partits unionistes 
han utilitzat aquestes xifres per evidenciar el desastre econòmic que suposaria la 
independència de Catalunya. Els sobiranistes, en canvi, minimitzen aquest fet amb 
l’argument que l’efecte del trasllat de seus socials és mínim per a l’economia catalana. 
 
Segons Pablo Garrido, expert en dret mercantil, una seu social és on se sap que es 
pot trobar l’empresa, no deixa de ser una ficció. És el lloc on la poden localitzar les 
autoritats, institucions públiques o reguladores. Aquesta s’ha de trobar en el centre 
d’administració o direcció de la societat o en el lloc on radiqui el principal establiment o 
explotació.  
 
El 6 d’octubre el Consell de Ministres va aprovar un reial decret de modificació de la 
Llei de Societats de Capital, de manera que facilitava el canvi de seu de les empreses. 
La modificació permetia als consells d’administració decidir el trasllat del domicili fiscal, 
sense necessitat de ser aprovat per les juntes generals d’accionistes. Les primeres 
grans empreses que van anunciar el canvi van ser Banc Sabadell, el 5 d’octubre, i 
CaixaBank, el 6. A partir d’aquestes, moltes d’altres van decidir fer el canvi. Un 
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escenari semblant ja va passar, en un grau menor, l’any 2015, abans de la consulta no 
oficial del 9 de novembre. 
 
Segons dades d’un reportatge de La Directa, diversos fiscalistes van explicar que el 
gruix d’impostos derivats de la presència al territori d’una companyia no es veu afectat. 
L’únic és l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que 
recapta l’administració catalana. La resta d’impostos que paguen les empreses, com 
ara el de societats, ja se’l quedava totalment el Govern espanyol, indiferentment de la 
ubicació de l’empresa. Garrido explica que el canvi de seu és, més que res, un acte de 
demostració de seguretat jurídica i regulatòria de les empreses a vistes dels seus 
accionistes. Vistes les baixades de borsa com a conseqüència de la incertesa, era una 
manera de donar un missatge tranquil·litzador als accionistes.  
 
El futur d’una possible Catalunya independent també és un tema a debat. Al voltant 
d’aquest tema hi ha incertesa, ja que hi ha molts punts que hi influeixen. Catalunya és, 
juntament amb Madrid, un dels motors econòmics d’Espanya. És puntera en 
exportacions, indústria, investigació i turisme. El futur econòmic de Catalunya 
dependria també de la reacció de la Unió Europea. Segons un estudi de l’entitat 
bancària Credit Suisse, Catalunya independent perdria un 20% del seu PIB al quedar-
se fora de la Unió Europea. Espanya, d’altra banda, es quedaria sense els 200.000 
milions del PIB català. Catalunya, en el cas de no estar a la UE, també es quedaria 
sense el Banc Central Europeu. Segons el Govern espanyol, la República catalana 
també tindria un dèficit de més de 4.000 milions d’euros en les pensions, es quedaria 
sense les ajudes de l’Estat per pagar els serveis públics, baixaria la prima de risc i, 
segons SCC, augmentaria molt l’atur per la pèrdua de companyies.  
 
D’altra banda, el Govern sobiranista denuncia que el dèficit fiscal català de 16.000€ 
cada any va de Catalunya a Madrid sense tornar, no es pot fer el corredor mediterrani, 
el Govern del Partit Popular ha gastat tot el fons de pensions per comprar deute públic. 
No hi ha diners en el fons de seguretat social i les pensions es subvencionen amb 
crèdits als bancs. L’Esta Espanyol inverteix en Catalunya un percentatge molt menor al 
PIB que aporta la comunitat al conjunt de l’Estat. Per aquests motius, s’argumenta que 
una Catalunya independent seria sostenible econòmicament.   
 
Un altre tema econòmic rellevant durant aquesta etapa va ser la candidatura de 
Barcelona com a seu per l’Agència Europea de Medicaments, havent de marxar 
aquesta de Londres com a conseqüència del Brexit. Es pensava que Barcelona era 
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una de les candidatures preferides, a part que això hagués aportat grans avantatges 
per la ciutat i el sector: més de 5.000 llocs de treball, al voltant de 35.000 visites 
anuals, al voltant de 1.600 empreses que segurament haguessin traslladat la seva seu. 
Tot i això, Barcelona va ser descartada en la primera ronda de votacions, quedant en 
cinquena posició. A partir d’aquí, va començar una allau de retrets entre ambdós 
bàndols. Es senyalava com a motiu principal la inestabilitat política, i es culpaven 
mútuament.  
 
Tot i això, la consultora KPMG va fer un estudi on valorava les diferents ciutats que hi 
havia com a candidates. Més enllà de la situació política, l’estudi mostra diferents 
motius pels que Barcelona no era la millor candidata. Les connexions de vols i serveis 
públics són bons a Barcelona, però excel·lents en altres ciutats com Milan o Holanda. 
L’edifici també és un factor, al ser de propietat privada i, per tant, amb un lloguer més 
elevat. També xifres d’inversió i aposta per la Investigació i el Desenvolupament (I+D), 
en la qual Espanya no destaca en especial. Les publicacions científiques per any, els 
graduats en carreres científiques i tecnològiques i les universitats rellevants de 
Medicina de les ciutats també eren factors a valorar. Per tant, el motiu de la pèrdua de 
la seu es va eclipsar amb el procés sobiranista, però són molts els factors a valorar, 
dels quals Barcelona (i Espanya), estava per sota d’altres candidatures.  
 
- Tema educatiu: adoctrinament 
 
L’adoctrinament a les escoles catalanes ha sigut un argument de pes també pels 
partits unionistes, sobretot per Ciutadans. Segons l’AMES (Acción par ala Mejora de la 
Enseñanza Secundaria), “es considera adoctrinament escolar polític partidista 
l’aprofitament de l’estada dels alumnes en un centre educatiu, per a la transmissió 
d’uns valors o unes idees que només són compartides i defensades per uns 
determinats partits polítics i unes determinades entitats”.  
 
A arrel dels fets de l’1 d’octubre, varies escoles repartien autoritzacions als alumnes 
per tal de fer, o no, vaga, per exemple, el dia 3. En tots els casos, a les escoles es 
garantien serveis mínims per aquells nens que volien assistir-hi. Els debats majoritaris 
van entorn a la forma que es va tractar l’1 d’octubre i l’actuació policial a les aules. 
D’altra banda, també assentades o minuts de silenci en senyal de protesta per la 
violència del dia de la votació o l’empresonament de polítics, o pencartes en els 
centres relacionades amb el tema sobiranista (democràcia, a favor de l’escola en 
català). Continguts de certs llibres també han sigut problemàtics, com mapes dels 
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Països Catalans, o l’ús del terme Corona Catalano-aragonesa. Els dos partits que 
denuncien aquests fets i demanen més inspecció a les escoles catalanes són PP i C’s, 
la resta s’hi oposen.  
 
El model lingüístic a les aules catalanes també és un tema a debat des de la reforma 
d’Estatut del 2006. La Generalitat presenta el model d’ensenyament de Catalunya com 
a bilingüista. Amb el català com a llengua vehicular en les aules (materials didàctics, 
llibres, activitats d’avaluació), exceptuant aquelles matèries de llengua i literatura 
castellana o estrangera. Les famílies que ho necessiten, poden demanar atenció 
lingüística individualitzada en castellà pels seus fills. Els resultats del sistema lingüístic 
català han sigut avalats per organismes internacionals, com el High Level Group on 
Multilngualism, que posa el model lingüístic de Catalunya com a exemple de gestió del 
multilingüisme. De tots els territoris amb llengües cooficials d’Espanya, Catalunya va 
ser la que va obtenir millor nota en llengua castellana en la convocatòria de selectivitat 
de 2017 i el nombre d’aprovats està per sobre de la mitjana estatal.  
 
L’estat central batalla perquè l’educació a la comunitat sigui en castellà. La sentència 
l’any 2010 del Tribunal Constitucional al recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya del 2006, inicia la batalla jurídica per tal de posar el castellà 
com a llengua vehicular. També la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat 
Educativa estableix com a obligatori en tot l’Estat l’oferta d’ensenyaments en castellà. 
Accepta que es pot impartir en la llengua cooficial però que l’Administració educativa 
ha de garantir una oferta docent amb fons públics amb el castellà com a llengua 
vehicular proporcional. El Govern espanyol ha proposat recentment incloure una 
casella en els fulls de preinscripció on els pares i tutors puguin escollir que els seus 
fills rebin l’educació en català o castellà.  
 
- Mitjans de comunicació 
 
Els mitjans de comunicació han tingut un paper protagonista en el procés, tant els 
interns espanyols com els internacionals. També ha sigut un tema a debat els mitjans 
públics de Catalunya, molt criticats pel bàndol unionista com a manipuladors de la 
societat catalana i favorables al procés.  
 
El bàndol unionista, especialment Ciutadans i Partit Popular, denunciava als mitjans 
públics catalans de manipular a la audiència per ser favorable a la independència. 
Acusat d’emetre missatges separatistes en el canal infantil, emetre l’anunci del 
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referèndum (tot i ser decretat com a il·legal), ser bel·ligerant contra l’actuació de la 
Policia Nacional i Guàrdia Civil, relacionar el Franquisme amb la manifestació del 10-
O, no ser objectius en les entrevistes i no emetre les veus crítiques. Per aquests 
motius, en un principi l’article 155 també havia d’intervenir els mitjans públics catalans. 
Varies associacions van saltar a la defensa de les cadenes, igual que la ciutadania, 
qualificant-ho com a delicte contra la llibertat d’informació i expressió. Finalment 
l’article 155 no va intervenir en aquest àmbit.  
 
Un recurs que sí que va aplicar la Junta Electoral Central va ser prohibir als mitjans 
emprar els termes de “Govern a l’exili” i “consellers empresonats”, ja que sinó 
consideraven que es vulnerava el principi de neutralitat i igualtat entre els candidats. 
També va considerar que la cobertura informativa de la manifestació de l’11 de 
novembre demanant la “Llibertat dels presos polítics” havia vulnerat els principis de 
pluralisme polític i neutralitat informativa.  
 
De la mateixa manera, des del bàndol sobiranista, i mogut també pel moviment 
ciutadà, s’ha denunciat la manipulació de les cadenes espanyoles públiques i privades 
respecte a les informacions donades en relació al procés.  
 
Referent a aquest tema, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va publicar un 
informe en el que analitzava totes les tertúlies i els tertulians realitzades a les cadenes 
de televisió entre l’11 i el 30 de setembre. Cal dir que aquest estudi es va fer per 
encàrrec del Parlament i va estar aprovat per unanimitat. L’informe situava la televisió 
catalana com la més plural i manifestava que la falta de pluralitat era un element molt 
més present als mitjans espanyols. Mostrava TV3 com a molt més plural en quant a 
opinions dins dels tertulians participants, en comparació amb TVE, i més si es 
compara amb les televisions espanyoles privades. 324 era el canal més 
independentista i, d’altra banda, en El programa d’Ana Rosa de Telecinco, no hi havia 
intervingut cap tertulià favorable al referèndum.  
 
En el context actual no hi ha més estudis sobre el tema, però sí que en podem trobar 
de l’any 2005, quan el tema estava latent pel 9N. El setmanari d’anàlisi de periodisme i 
comunicació Report.cat, va fer un estudi de més de 3.000 pàgines de vuit diaris: 4 
editats a Catalunya i 4 a Madrid. La principal conclusió de l’estudi va ser que existien 
diferents maneres d’explicar el procés sobiranista català, que hi ha diferent explicació 
entre Barcelona i Madrid, i que ambdós llocs hi ha mitjans més i menys plurals.  
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Es van estudiar termes com el volum d’informació (molt més elevat als rotatius 
catalans 70% vs. 30%). Un 75% de les notícies publicades als mitjans catalans eren 
favorables al procés, mentre que a Madrid un 83,8% eren contràries. Cinc diaris no 
havien publicat cap notícia que s’oposés a la seva línia editorial: El Punt Avui, El 
Mundo, La Razón i l’ABC. D’altra banda, els mitjans catalans implementaven moltes 
més xifres als seus article, mentre que els madrilenys utilitzaven més adjectius. Les 
imatges també eren més presents a la premsa catalana. Els diaris madrilenys 
personalitzaven el procés amb noms concrets, mentre que els catalans ho 
generalitzaven donant una idea de moviment popular de base. Alguns diaris oferien 
suplements o regals partidaris a una ideologia. Per exemple El Punt Avui o el Diari Ara, 
amb samarretes, cd’s o suplements favorables al sobiranisme. Per part dels diaris 
madridistes, es castellanitzaven els noms catalans. Una de les conclusions més 
importants de l’estudi va ser que els diaris havien radicalitzat les postures a mesura 
que el procés havia evolucionat.  
 
L’observatori crític dels mitjans mèdia.cat el novembre del 2014 també va analitzar la 
pluralitat ideològica en l’eix nacional a les tertúlies catalanes i espanyoles. Com a 
conclusió principal, van treure que les tertúlies dels mitjans de comunicació d’àmbit 
català eren més plurals que les tertúlies dels mitjans amb seu a Madrid. Ambdós casos 
les cadenes es mostren més favorables a un dels bàndols, però la polarització és 
major a les cadenes espanyoles. En referència a la consulta del 9N, un 92% dels 
tertulians participants en l’àmbit espanyol hi estaven en contra, i un8% a favor. En les 
cadenes catalanes, un 63% favorables i un 37% en contra.  
 
- Catalunya en Comú i PSC 
 
Dins del context del procés també hi han intervingut com a actors dos partits polítics 
més: Catalunya en Comú i PSC. Ambdós es mostren favorables al diàleg, amb 
propostes de mediació per part de Miquel Iceta i tot. 
 
El Partit Socialista de Catalunya s’ha mostrat sempre a favor de la permanència de 
Catalunya dins d’Espanya, però amb la proposta d’un federalisme. Així, es donaria 
més autonomia a les comunitats autònomes , però sempre estaria dins el context 
d’Espanya. En el desenvolupament del procés, el PSOE va recolzar al Partit Popular 
amb l’aplicació de l’article 155, a canvi d’una reforma de la Constitució que va 
prometre Mariano Rajoy. Al PSC se’ls acusa d’haver perdut la seva independència 
com a partit català i estar al servei del PSOE que, al seu torn, està al servei del Partit 
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Popular. Per aquest recolzament al govern central (article 155, presos, etc.), Ada 
Colau va trencar el pacte que tenien a l’Ajuntament de Barcelona ambdós partits.  
 
Catalunya en Comú, d’altra banda, tampoc volia la independència per a Catalunya. Tot 
i això, aquest partit sí que era partidari del referèndum d’autodeterminació pactat amb 
l’Estat. També lluitava pel diàleg entre els dos bàndols per a solucionar el conflicte. 
Aquest partit es va posicionar en contra de la violència policial del dia 1 d’octubre i de 
l’empresonament dels Jordis i els exconsellers.  
 
- Reaccions internacionals 
 
Els posicionaments i reaccions internacionals arreu del món, i sobretot de les que s’ha 
parlat més, Unió Europea, van ser escassos. Els països, en general, no s’han 
manifestat massa, al·legant que era un tema intern de l’Estat espanyol. En qualsevol 
cas, la majoria dels posicionaments van ser favorables al govern central, a la unitat 
d’Espanya i, en molts casos, demanant el diàleg entre actors. 
 
Durant les votacions del dia 1 d’octubre, varis mitjans van fer ressò de l’actuació 
policies, sent sobretot crítics amb la gestió d’Espanya per aturar el referèndum. La 
majoria condemnaven la violència policial i demanaven diàleg entre Espanya i 
Catalunya. Es van pronunciar, per exemple, Jeremy Corbyn, líder de la oposició 
britànica o Charles Michel, primer ministre belga. També líders de l’esquerra francesa 
com Jea-Luc Mélenchor o el socialista Benoit Hamon.  
 
La primera minista escocesa, Nicola Sturgeon, va ser la que es va posicionar més 
favorable a Catalunya, que va acabar el seu twit amb un “deixeu a la gent votar 
pacíficament”. D’altra banda, el ministre d’assumptes exteriors del Regne Unit, va 
difondre el missatge més favorable a l’actuació de l’estat espanyol, dient que el 
preocupava la violència però justificant-ho amb el fet que el referèndum no era 
constitucional i que, per tant, era necessari aconseguir un equilibri. Molt provablement 
fruit d’aquest ressò, la violència policial va aturar-se a partir del migdia.  
 
Els mitjans internacionals també van fer ressò de les votacions, sobretot amb imatges 
de les càrregues policials i persones ferides. Aquets van ser molt més crítics que els 
polítics amb el fet, amb titulars com “The shame of Europe” (La vergonya d’Europa) de 
la CNN.  
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Els sobiranistes confiaven en la intervenció i pressió europea com a base per a la 
independència, seguint l’exemple de casos com la independència d’Eslovènia. Tot i 
així, els fets no van anar en aquesta direcció. El dia de la Declaració Unilateral 
d’Independència, cap govern va reconèixer la independència de Catalunya, ni europeu 
ni de la resta del món. La Unió Europea (i els seus països membres per separat), 
Estats Units, Xina, Rússia, entre molts d’altres, van pronunciar-se reconeixent 
únicament el govern Espanyol. Tots es van posicionar a favor d’Espanya, la seva 
unitat i el respecta a la legalitat i Constitució. Alguns, apel·lant altra vegada al diàleg 
necessari entre governs. Únicament la responsable de Cultura, Turisme i Assumptes 
Exteriors d’Escòcia, Fiona Hyslop, va entendre i assegurar, en el nom del seu govern, 
la posició de l’Executiu català.  
 
Davant l’empresonament dels exconsellers, les reaccions van anar per la mateixa línia. 
No es van pronunciar càrrecs molt importants al capdavant dels països. En alguns 
casos es manifestava que l’empresonament no era el problema, ja que només 
empitjorava la situació. La principal ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, altra vegada 
va ser la que més va recolzar a Catalunya, dient que tots els demòcrates haurien de 
condemnar l’empresonament.  
 
21D: eleccions 
 
El dia 21 de desembre es van celebrar les eleccions autonòmiques de Catalunya. 
Aquestes es presentaven en clau plebiscitària, entre els partits independentistes i els 
constitucionalistes. Eleccions atípiques, convocades pel Govern central a partir de 
l’article 155, amb el govern destituït, alguns candidats a presó i d’altres a Brussel·les. 
Hi va haver una participació històrica, del 81,94%. Els resultats van ser els següents: 
 
- Ciutadans 25,35% - 36 diputats 
- JxCAT 21,66% - 34 diputats 
- ERC 21,38% - 32 diputats 
- PSC 13,88% - 17 diputats 
- CatComú 7,46% - 8 diputats 
- CUP 4,46% - 4 diputats 
- PP 4,24% - 4 diputats 
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Per primera vegada, Cs va guanyar unes eleccions a Catalunya. Això no li assegurada 
poder formar govern ni de coalició. Els partits independentistes van tornar a tenir 
majoria absoluta, tot i per separat no ser cap partit el més votat. PP i la CUP es van 
quedar amb 4 diputats cadascun, sense poder fer un grup individual dins el Parlament. 
 

2.4. Nacionalisme 
 
El conflicte al voltant del que es centren els articles d’opinió estudiats en aquest treball 
fa referència a una qüestió de nacionalisme. Xavier Giró defineix el nacionalisme com 
un tipus d’identitat. 
 
Segons Giró, un individu per formar la seva identitat, té la necessitat psicològica de 
situar-se en el context social. D’aquesta forma, “si existeix un grup d’individus que 
comparteixen la consciència de formar part d’un mateix grup, podem parlar d’identitat 
col·lectiva” (Giró, 1999):  
 

“Tractant-se, doncs, d'un procés de construcció, qui hi participa condiciona el contingut 
expressat en creences de la identitat col·lectiva, la seva representació mental, el que és 
conegut com a imaginari col·lectiu. Si algun dels participants en la construcció de la 
identitat, no només hi pren part sinó que controla el procés, en determinarà el contingut 
simbòlic -en sentit ampli- i la producció de sentit en el grup” (Giró, 1999:63).  

 
La formació d’identitat col·lectiva està marcada per les relacions de poder, de forma 
que alguns actors tenen més control que d’altres en el procés de construcció. Això fa 
que hi hagi tres tipus d’identitat (Castells, 1998, citat per Giró, 1999:64): la 
legitimadora, que és aquella introduïda per les institucions dominants de la societat per 
estendre i racionalitzar la seva dominació davant els actors socials; la de resistència, 
generada pels actors que es troben en posicions devaluades o estigmatitzades per la 
lògica de dominació i tenen principis oposats; i la de projecte, quan els actors socials 
es basen en els materials culturals que tenen per construir una nova identitat que 
redefineix la seva posició en la societat i així, busquen la transformació de tota 
l’estructura social.  
 
Una mateixa identitat pot canviar de posició al llarg del temps, o conviure en més d’una 
en un mateix col·lectiu. Segons Giró (1999:65), algunes identitats nacionals tenen com 
a base de suport les identitats ètniques.  
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Giró (1999:65) defineix l’ètnia con un concepte molt lligat amb la cultura, i amb una 
percepció de consciència que els lliga arrelada històricament. Amb la identitat ètnica 
com a base, hi pot haver una voluntat política que porti a que el grup es reivindiqui 
reclamant la sobirania política. Així, es parla d’una identitat nacional, ja no ètnica, 
basada en el moviment polític de nacionalisme (Giró, 1999). Aixi doncs, Xavier Giró 
defineix el nacionalisme de la següent forma: 
 

“El nacionalisme és un tipus d'identitat col·lectiva, basat en una identitat ètnica, que 
reclama sobirania política per al grup que identifica com a nació”. (Giró, 1999:69) 
 

Segons Michael Hechter (2000), una nació és un grup de persones amb l’objectiu de la 
seva sobirania política. Tenir un govern responsiu i representatiu dels seus interessos, 
i troben en la cooperació la millor forma d’aconseguir-ho. La força impulsora d’aquesta 
nació és la comunitat:  
 

“(…) asimismo, es preciso señalar que la fuerza impulsora de la comunidad –lo que 

aquí se reconoce como nacionalismo-, no es más que el resultado de los fuertes lazos 

de solidaridad entre la comunidad, producto de su distinción étnica e histórica y de sus 

símbolos culturales” (Hechter; 2000:9). 
 

Al seu torn, Miroslav Hroch defineix la nació de la següent forma: 
 

"un gran grupo social integrado por una combinación de varios tipos de relaciones objetivas 
(económicas, políticas, lingüísticas, culturales, religiosas, geográficas, históricas), y su 
reflejo subjetivo en la conciencia colectiva. Muchos de estos lazos podrían sustituirse 
mutuamente: algunos jugando un rol especialmente importante en un proceso de 
construcción nacional y otros solamente un papel secundario. Pero entre ellos, tres 
destacan como irremplazables:  
(i) la "memoria" de algún pasado común, considerada como "destino" del grupo o al menos 
de sus componentes esenciales,  
(ii) una red de lazos lingüísticos o culturales que permitan un mayor grado de comunicación 
social dentro del grupo que fuera de él;  
(iii) la idea de la igualdad de todos los miembros del grupo organizados como una sociedad 
civil" (Hroch, 1994 citat per Giró, 1999:71)  

 
És a dir, que les persones impulsades per un nacionalisme senten un passat històric 
comú, un conjunt de llaços lingüístics o culturals que els fan sentir-se units i permeten 
un grau de comunicació social més elevat, i la igualtat de tots els membres. Segons 
Giró (1999), la consciència nacional catalana s’ha construït amb el pas del temps. Amb 
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el desenvolupament de diferents fets històrics, s’ha anat formant una memòria i un 
patriotisme per tal de fer front a Espanya.  
 
Pel que fa al segon punt, segons Giró, l’existència de la llengua catalana és la major 
demostració d’aquests llaços lingüístics, i també de trets culturals que els diferencien. 
Per últim, respecte a la igualtat civil: “les lleis l'asseguren i la definició de 'català' com a 
'tot aquell que viu i treballa a Catalunya' ho referma” (Giró, 1999:87).   
 
Aquella gent partidària del nacionalisme català, com esmenta Giró (1999), 
especialment després del franquisme, pensen que la nació catalana no ha recuperat la 
normalitat i està immersa en una contínua construcció. Així, les polítiques proposades 
es desenvolupen sota aquesta perspectiva, per tal de normalitzar socialment la 
llengua. Sobre el nacionalisme català, per acabar, Giró comenta el següent aspecte:  

 
“El procés de construcció nacional de la societat catalana està obert i tots els actors polítics 
hi intervenen, inclosos els mitjans de comunicació” (Giró, 1999:90).  
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3. Metodologia 
 
3.1. Objecte d’estudi 

 
L’objecte d’estudi és el discurs ideològic dels tertulians de TV3 que van participar en 

les tertúlies d’aquesta cadena analitzades per l’Estudi del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, “El pluralisme als espais d’opinió de la televisió”, mitjançant els articles 

d’opinió publicats en la premsa espanyola i catalana del 20 de setembre al 21 de 

desembre.  
 

3.2. Objectius 
 
Hi ha dos objectius generals i, dins d’aquests, varis objectius específics. Aquests són: 
 
1. Estudiar la ideologia que defensen els tertulians  

1. Reconstruir la matriu ideològica que construeixen amb les columnes 

2. Estudiar l’estratègia discursiva 

1. Estudiar com defensen als actors i contractors del procés 

2. Examinar com defensen les valoracions i mesures del procés 

3. Analitzar com defensen les valoracions de les contramesures 

4. Investigar com s’usa la terminologia política (democràcia, dret a decidir, llei, 

ordre) 

5. Estudiar com es realitzen les valoracions dels fets (protestes, manifestacions) 

6. Analitzar les identificacions no rigoroses dels actors (poble, nació, interès 

general, catalans, independentistes) 

 
3.3. Hipòtesis 

 
En el cas de les hipòtesis, també se’n presenten dues de generals i, dins d’aquestes, 

varies d’específiques. Es mostren a continuació:  
 
1. Els columnistes defensen ideologies majoritàriament afins al diari on apareixen 

1. Els articles publicats dins de cada diari són majoritàriament afins a una 
ideologia comuna 

2. La majoria dels columnistes de TV3 defensen el Govern de la Generalitat 
3. TV3 és una cadena plural 
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2. Els tertulians defensen discursos que segueixen el quadrat de polarització 
ideològic.  
1. En relació als actors i “contra actors” del procés 
2. En relació a valoracions i mesures del procés 
3. En relació a valoracions de les contramesures  
4. En relació a l’ús de la terminologia política (democràcia, dret a decidir, llei, 

ordre) 
5. En relació a valoracions dels fets (protestes, manifestacions) 
6. En relació a identificacions no rigoroses dels actors (poble, nació, interès 

general, catalans, independentistes) 
 

3.4. Eines i procediments 
 
Com ja s’ha comentat, el treball s’ha desenvolupat amb l’Estudi realitzat per el Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, “El pluralisme als espais d’opinió de la televisió”. Aquest 
va estudiar les tertúlies realitzades a les diferents cadenes de televisió entre l’11 i el 30 

de setembre de 2017 on es tractava el tema del procés. Es van analitzar els tertulians 
que hi participaven, els temes tractats i el desenvolupament i ideologia.  
 
Amb aquest estudi com a base, s’ha decidit seleccionar la televisió pública catalana, 

TV3. El següent pas ha sigut, dels tertulians participants en aquesta cadena, analitzar 
tots els articles que van publicar en qualsevol diari del 20 de setembre al 21 de 
desembre. S’ha seleccionat aquestes dates com a període referent dins el context del 

referèndum celebrat el dia 1 d’octubre a Catalunya. S’agafa com a data d’inici el 20 

d’octubre ja que és el dia que van iniciar els dispositius policials per aturar el procés i 
que va iniciar-se la mobilització ciutadana reivindicativa al carrer en recolzament i 
defensa del referèndum. D’altra banda, s’ha decidit marcar el 21 de desembre com a 

límit del període per ja que amb les celebració de les eleccions autonòmiques, es 
pretenia posar fi a aquesta etapa política.  
 

3.5. Anàlisi peces periodístiques 
 
El corpus escollit són els articles d’opinió d’aquells diaris on han publicat els tertulians 

dels debats de TV3. Per tant, el punt de partida és la cadena pública de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, TV3. Juntament amb Catalunya Ràdio, formen la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), fundada el 30 de maig de 1983 amb 
l’aprovació unànime de totes les forces polítiques del Parlament. Com a servei públic, 
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la CCMA, tal i com explica a la seva pàgina web oficial, “té com a missió oferir a tots 

els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic 
audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la 
promoció de la cultura i de la llengua catalana”. 
 
Així doncs, partint de les tertúlies de TV3, s’ha analitzat els articles publicats pels seus 

tertulians. S’ha analitzat aquests articles amb l’estudi de la “macroproposició central” i 

la “macroposició de coherència global” de cadascuna de les publicacions. També 

s’han descrit uns punts principals que plasmen la ideologia de cada articulista al 

finalitzar la lectura de tots els seus articles. De cadascun dels textos també s’han 

extret fragments que demostren les macroproposicions, que posteriorment s’utilitzaran 

en els resultats per tal d’exemplificar-los. La taula utilitzada per l’anàlisi dels textos és 

la següent: 
 

Títol  

Autor  

Data  

Diari  

Link   

Macroposició central  

Macroproposició de 
coherència global 

 

 
 
En l’apartat d’investigació i resultats s’ha estudiat el procés i matriu ideològica dels 

autors a partir d’un nombre de problemes tractats en molts dels textos. S’ha classificat 

els autors en tres grups principals: sobiranistes, unionistes i neutrals. A partir d’aquí, 

s’ha estudiat la ideologia i arguments presentats pels autors i s’ha valorat segons 

l’anàlisi dels fets realitzat en el marc teòric. Així, s’ha pogut plasmar la realitat segons 

cada grup d’autors i com s’assimila, o no, a la realitat. D’aquesta forma, s’ha estudiat la 

seva matriu ideològica i com la desenvolupen mitjançant una estratègia discursiva.  
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4. Treball de camp 
 
4.1. Resultats quantitatius 

 
A les tertúlies hi van participar un total de 61 tertulians (alguns d’ells han assistit a més 
d’una). D’aquests, la meitat (30) han escrit articles d’opinió del 20 de setembre al 21 de 

desembre. Els altres 31 no tenen cap article publicat en aquest període de temps. Hi 
ha un total de 522 articles publicats d’aquests tertulians. Dins de les 30 persones que 
han publicat algun article, 8 ho han fet a dos o més diaris diferents. Els 22 restants 
només han escrit únicament en una publicació. A l’annex 3 es pot veure una taula amb 
el nom dels autors, els diaris on han escrit i el nombre d’articles a cadascun d’aquests.  
 
Els autors escriuen en un total de 13 diaris diferents. Aquests són els següents: Diari 
Ara, El País, El Periódico, La Vanguardia, El Punt Avui, El Nacional, El Mundo, Nació 
Digital, El Món, El Diario, Vilaweb, Huffington Post i El Temps. La distribució de 
nombre d’autors per a cada diari és la que es mostrarà a continuació: 
 

 
Així doncs, es pot veure com en el diari on escriuen més autors és al Diari Ara, amb 7, 
seguit de La Vanguardia, que té 6 autors que hi han publicat articles. A El País, El 
Nacional i Nació Digital hi han escrit un total de 4 autors a cadascun, mentre que a El 
Periódico i El Punt Avui, 3. A la resta, hi han escrit 1 autor a cadascun.  
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Pel que fa als articles escrits a cada diari, les dades són les que es mostren a 
continuació:  

 
 
En aquest cas, es pot veure com la publicació on més articles hi ha (172) continua sent 
el Diari Ara. D’altra banda, El Mundo, que s’ha vist que només hi havia escrit un dels 

autors, és el segon en nombre d’articles amb 65. Els segueix El Nacional amb 54 i 
Nació Digital amb 42 (ambdós tenien 4 autors). El País i El Periódico tenen 32 articles 
cadascun. El Punt Avui en té 19 i La Vanguardia, que ocupava la segona posició en 
nombre d’autors, en té 18. Vilaweb i El Món, amb un autor cadascun, en tenen 18  i 16 
respectivament. La resta de publicacions, totes elles tenien també 1 autor i el nombre 
d’articles varia entre els 12 i únicament 1, en el cas de El Diario. 
 
S’ha classificat als autors segons la seva ideologia relacionada amb el procés català, 
amb la voluntat, o no, que Catalunya esdevingui un estat independent. En aquest cas, 
s’ha dividit entre independentistes, unionistes o neutrals, que són aquelles persones 

partidàries del que s’anomena tercera via, que opten pel diàleg com a millor opció i no 
es posicionen en cap dels dos extrems.  
 
Dels 30 autors que escriuen en els diaris, aproximadament la meitat (17) són 
independentistes. Hi ha 11 autors que es mostren neutrals i, per últim, dos partidaris 
de l’unionisme d’Espanya i de les actuacions del Govern central. Així doncs, s’observa 

que hi ha molta més representació i veu d’aquells favorables a la sobirania de 
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Catalunya que no dels unionistes, que la seva presència és mínima. Aquells neutrals 
també tenen un paper important i notable.  

 
Un altre punt d’interès és que entre els tertulians, n’hi ha tres que ocupen un càrrec 
important en algun diari: Àlez Sàlmon, Esther Vera i Lola García. Àlex Sàlmon és el 
director del diari El Mundo, Esther Vera del Diari Ara i Lola García directora adjunta de 
La Vanguardia. Es podria entendre doncs, que certament la ideologia d’aquests autors 

representa la del diari en global. Per tant, les publicacions de El Mundo i La 
Vanguardia podríem catalogar-les com a favorables de la unitat d’Espanya, mentre 

que el Diari Ara seria independentista.  
 
A més, en el cas d’Esther Vera també es pot veure que en l’article publicat el 16 de 

desembre on parla en nom del Diari Ara (annex 4- article 208). En aquest, manifesta 
que el diari és plural i ha mostrat la realitat des de tots els punts de vista mitjançant 
diferents articles. Tot i això, empra paraules més propies dels autors sobiranistes, com 
ara presos polítics o campanya electoral anòmala.  
 
Hipòtesis general 1: La majoria dels columnistes de TV3 defensen el Govern de 
la Generalitat 
 
Mitjançant aquest primer apartat, s’ha estudiat la primera hipòtesis general, 

desglossada per tres hipòtesis específiques.  
 
HG1. Els columnistes defensen ideologies majoritàriament afins al diari on apareixen 
 
HE1. La majoria dels columnistes de TV3 defensen el Govern de la Generalitat 

57% 

7% 

37% 

Independentistes Unionistes Neutrals



41 
 

 
HE2. Els articles publicats dins de cada diari són majoritàriament afins a una ideologia 
comuna 
HE3. Hi ha més articles publicats en edicions d’àmbit autonòmic de Catalunya 
 
HE4. TV3 és una cadena plural i compleix amb la pluralitat de veus i punts de vista 
propis d’un mitjà públic autonòmic 
 
En aquest primer apartat dels resultats podem veure que, primer de tot, la majoria de 
tertulians que apareixen a la cadena catalana sí que defensen el Govern de la 
Generalitat. Com s’ha pogut comprovar, després de la classificació segons els 

arguments i ideologia dels autors, més del 50% d’aquests són partidaris del Govern de 

la Generalitat. Per tant, es verifica la primera hipòtesis específica.  
 
Sí que és cert, a més, que hi ha poca representació dels tertulians que escriuen 
articles amb la ideologia més afí al Govern central. Tot i això, sí que hi ha un nombre 
considerable d’articulistes classificats com a neutrals, que ofereixen una visió més 

plural, sense decantar-se per cap dels dos extrems, i que, depenent de cada autor, 
poden ser més partidaris d’una banda o altra. Aquest punt augmenta la pluralitat en els 

punts de vista. Per tant, respecte a la hipòtesi específica 4, queda verificada ja que, tot 
i sent cert que la representació unionista podria ser més àmplia, hi ha multiplicitat de 
punts de vista amb el nombre d’aquests més les veus plurals.  
 
Pel que fa ala hipòtesi específica 3, es confirma també que el nombre d’articles 

publicats és major en publicacions de la Comunitat Autònoma de Catalunya. De les 13 
publicacions diferents, n’hi ha 6 que es centren en aquest àmbit: Diari Ara, El Punt 

Avui, El Nacional, Nació Digital, Vilaweb i El Temps. És a dir, aproximadament al 
meitat d’aquestes. El nombre d’articles publicats en proporció també és major ja que, 
dels 522 articles llegits, 313 són en aquests diaris esmentats.  
 
D’altra banda, referent a la hipòtesi específica 2, primerament podem veure que els 

dos autors unionistes escriuen en El Mundo i a La Vanguardia, dues publicacions amb 
un corrent més conservador i de dretes. Per tant, sí que s’escau amb la ideologia dels 

tertulians que hi escriuen. La Vanguardia també compta amb publicacions de varis 
autors neutrals (3) i dos d’independentistes. Per tant, en aquest cas, hi ha diversitat 
d’ideologia en els articles del diari. En el Diari Ara, El Nacional, El Punt Avui, VilaWeb i 
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El Temps la totalitat d’autors, excepte en el Diari Ara que hi publica un tertulià 

classificat com a neutral, són independentistes.  
 
A Nació Digital hi trobem una proporció equilibrada entre independentistes i neutrals. 
Pel que fa a El País, hi ha el mateix nombre de neutrals que d’independentistes (2). 

Cal dir que, en aquest cas, un dels autors independentistes, Joan B Culla, va deixar de 
col·laborar amb el diari el 5 d’octubre, després de mantenir-hi relació des de 1984, 
segons l’autor per “censura ideològica”, ja que el diari es va negar a publicar-li un 
article. Així doncs, podem veure que en la majoria dels casos aquesta hipòtesis també 
es verifica ja que la ideologia dels diaris és bastant afí a la dels columnistes que hi 
participen.  
 

4.2. Resultats qualitatius 
 
Per estudiar la ideologia dels tertulians, després de la lectura dels articles, s’ha fet uns 

punts generals ideològics de cada autor. A continuació, un cop amb els autors 
classificats, s’ha extret una sèrie de punts comuns als seus discursos, per tal de 

reconstruir la matriu ideològica amb els seus arguments. A partir d’aquí, es comparen 

els arguments amb el relat dels fets i s’analitza el discurs de cada bàndol.  
 
Es desenvoluparà l’exposició dels resultats presentats en certs temes i veient-los des 
del punt de vista dels tres bàndols. Cal tenir en compte que, pel que fa al bàndol 
unionista, s’analitzen els arguments únicament des del punt de vista dels dos autors. 
En canvi, en el bàndol sobiranista la mostra és molt més àmplia. Per tant, també ho 
són la varietat d’arguments i punts de vista. Tot i això, cal dir que els dos autors 

unionistes escriuen un gran nombre d’articles en aquest període. Per tant, els punts de 
vista (persones) són limitats però no la diversitat d’argumentacions.  
 
- Problema 1: Referèndum  
 
Primerament, el referèndum celebrat el dia 1 d’octubre és un punt de diferenciació. 

Pels sobiranistes, la celebració d’aquest referèndum era una dret democràtic emparat 
pel dret internacional. En els seus articles lluiten per la celebració i el defensen com a 
legal i amb un desenvolupament i resultats vàlids. Destaquen la celebració tot i les 
dificultats imposades. Mostren el referèndum com a conseqüència de molts intents 
fallits de aconseguir-ne un de pactat amb l’Estat. El fragment de l’article d’Esther Vera 

és un exemple d’aquest posicionament:  
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“L’onada que va començar després de la sentència de l’Estatut del 2006, dictada pel 

Tribunal Constitucional el 28 de juny del 2010, arriba a un punt culminant amb una força 
que pocs podien preveure. Polítics i institucions van cavalcar i acompanyar un moviment 
popular que ha demostrat que no és efervescent, sinó un corrent de fons que no ha 
tingut sortida en la negociació amb un govern espanyol que l’ha anat alimentat 

periòdicament amb el seu menyspreu i concepció uniformitzadora i centralitzada de 
l’Espanya autonòmica” (30 setembre, Diari Ara) 

 
Per part dels autors unionistes, el referèndum va ser fictici i, a més, il·legal. No hi ha 
havia ni paperetes, ni meses. A més, les circumstàncies sota les que es van portar a 
terme el referèndum, no en legitima els resultats. Ho exemplifica el següent fragment 
d’Álex Sàlomon:  
 

“Se mantiene la farsa en al que permanece una parte de la política catalana. Con 
papeletas repartidas a la puerta de la Uni como si se trataran de panfletos; sin Junta 
Electoral que ponga orden, (…) sin nada de nada pretenden dar a entander que lo del 

próximo domingo es un referéndum que recibirá la homologación de Europa y de los 
ciudadanos (..)” (25 setembre, El Mundo).  

 
El dret internacional no prohibeix que els Estats puguin incorporar en les seves 
constitucions i legislacions procediments de separació per les comunitats que els 
integren. Tot i això, cap Constitució del món (exceptuant Lienchtesnstein, Etiopia i San 
Cristobal y Nieves) ha acceptat la secessió unilateral. En el cas espanyol, el Tribunal 
Constitucional va establir l’any 2014 que “en el marc de la Constitució, una Comunitat 
Autònoma no pot unilateralment convocar un referèndum d’autodeterminació per 

decidir sobre la seva integració a Espanya”.  
 
Les Nacions Unides reconeixen el principi de lliure determinació per les ‘comunitats 

territorials la identitat ètica, religiosa, lingüística o cultural de les quals es persegueix 
reiteradament per les institucions centrals i els seus agents perifèrics, o els membres 
dels quals són objecte de discriminació greu i sistemàtica en l’exercici dels seus drets 

civils i polítics, de forma que es produeixin violacions generalitzades dels drets humans 
fonamentals dels individus i dels pobles’. Aquestes característiques són interpretables 

per considerar que Catalunya pot formar-ne part o no, i és evident per la reacció 
internacional que el cas català no entrava en aquestes premisses. 
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En el cas de Catalunya, no s’inclou dins de cap dels col·lectius ja que mai s’ha dut a 

terme la intervenció internacional. L’independentisme s’ha basat en un intent 

d’internacionalització constant del conflicte, la qual cosa no ha aconseguit ja que no hi 
ha motius suficients per mobilitzar als altres països. Les circumstàncies amb les que 
es va desenvolupar tampoc són les òptimes per considerar el referèndum com a 
legítim. La llei amb la qual es basava el referèndum, aprovada el 6 de setembre al 
Parlament, havia estat anul·lada pel Tribunal Constitucional. Ni les targetes censals ni 
les cartes de mesa havien arribat a la població. Les urnes van estar amagades en 
alguns casos i el recomptes de vots es van desenvolupar d’amagat. Així doncs, és 

raonable que pràcticament només consideressin com a legítim el referèndum aquelles 
persones partidàries de la sobirania, que en aquest treball es tradueix en aquells 
autors partidaris a la independència. 
 
En alguns casos sí que hi ha hagut persones que, tot i formar part de la ONU, per 
exemple, s’han posicionat favorablement a Catalunya i s’han dirigit a Espanya per 

demanar que tinguin en compte el dret a decidir. S’expressa en el següent article de 

Bernat Dedéu: 
 

“Que la publicación de este texto (por motu proprio, insisto) tenga la firma de dos 
académicos reputados que fundamentan sus razones en la libertad de expresión y, como 
es el caso de Zayas, en aquello que la jurisprudencia denominaba el derecho a la patria, 
clarísimo precursor del derecho a la auto-determinación, demuestra por enésima vez no 
sólo la legitimidad sino también la absoluta legalidad y amparo internacional del referéndum 
del próximo domingo”. (29 setembre, El Nacional) 

 
Tot i això, com s’ha comentat, no es tracta de publicacions oficials sinó d’iniciatives 

individuals per part d’experts. 
 
Així doncs, els autors sobiranistes intenten legitimar un esdeveniment no reconegut 
més enllà del col·lectiu però obvien part de la realitat, ja que més enllà del conjunt 
sobiranista el referèndum no és reconegut ni és legítim de forma clara per cap norma 
ni llei nacional ni internacional. Aquells autors que hem anomenat neutrals, en la 
majoria dels casos no reconeixen aquest referèndum com a vàlid. Alguns d’ells sí que 
en demanen un de pactat. D’acord amb el dret a decidir però en contra de la il·legalitat. 

A aquest fet s’hi ha negat l’Estat reiteradament en el passat. Segons Toni Martínez, 

aquests haurien de ser els passos a seguir:  
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 “a Una declaración de disposición de llegar a un acuerdo. 
 b La aceptación por parte de las autoridades catalanas del marco legal, y la 

desconvocatoria del referéndum. 
 c Un compromiso para la búsqueda de una ley de autogobierno que pueda ser 

aceptada y votada por una mayoría cualificada de catalanes, y que al mismo 
tiempo sea aceptable para una mayoría cualificada de españoles. 

 d Un compromiso en la búsqueda de una fórmula para que los catalanes puedan votar 
sobre la independencia y que respete la soberanía del conjunto de los españoles”.  

 (29 setembre, Huffington Post) 

 
- Problema 2: Violència policial 
 
D’altra banda, la violència de la Guàrdia Civil del dia del referèndum també és un tema 

molt comentat. Els autors sobiranistes reaccionen amb un rebuig i crítica total, 
castigant a les forces de seguretat, però també a la mala gestió de l’Estat que els hi 

havia donat les ordres. Per part dels dos autors unionistes, Lola García obvia el tema, 
mentre que Sàlmon justifica la intervenció policial amb el fet que hi havia hagut un 
desobediència prèvia per part dels sobiranistes:  
 

“La Policía actuó con demasiados excesos, algunos brutales, durante la mañana del 

domingo -después se abortaron el resto de operaciones-, pero el ataque a la democracia 
se produjo el pasado 6 de septiembre en el Parlament. Nada es excusa. Los dos hechos 
deben ser explicados a la vez porque, de no ser así, engañaríamos”. (3 octubre, El Mundo) 

 
Tot i que el ministre d’Interior espanyol Juan Ignacio Zoido justifiqués la violència com 

a proporcional i professional, molts països van rebutjar-la i aquell mateix dia 
demanaven que s’aturés.  
 
El cos dels Mossos d’Esquadra, per exemple, van tancar molts col·legis electorals i 

requisar urnes sense emprar en cap moment violència. L’ús de violència teòricament 

només s’ha de portar a terme en aquells casos on els agents es sentin amenaçats. En 
aquest cas, el moviment de la població va ser en tot moment pacífic. D’altra banda, l’ús 

de pilotes de goma està prohibit en la comunitat autònoma de Catalunya. La Guàrdia 
Civil en va utilitzar aquell dia. Per tant, en aquest cas, la justificació de la violència 
policial no és massa raonable ni s’acorda amb la visió internacional ni els principis de 

les forces de seguretat. El relat unionista per justificar-la, mostra la realitat de manera 
enganyosa fent legítim un fet que no s’ha de produir en un país democràtic de l’Europa 

del segle XXI.  
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- Problema 3: Economia 
 
El tema econòmic també forma part de molts dels relats i arguments per part dels 
autors. Els tertulians sobiranistes defensen que la independència de Catalunya 
afectaria més a Espanya. Hi ha la opinió de diferents experts en el tema com Miquel 
Puig, economista reconegut. Es centra el tema en el fet que l’Estat utilitza l’economia 

com a base del discurs de la por. 
 

“Que Guindos exagere no nos debe sorprender, porque forma parte de un gobierno que 
tiene como prioridad evitar la realización de un referéndum, y el miedo es un instrumento 
como cualquier otro. (…) A la vista de estos antecedentes, no podemos sino concluir que 

las palabras de Guindos no son exageraciones, sino mera propaganda”. (20 setembre, La 

Vanguardia) 
 

En alguns casos, es manifesta que l’impacte econòmic per la Catalunya independent 

seria mínim o que la fuga d’empreses no té cap impacte per la comunitat autònoma, 

sent un acte forçat també per l’Estat dins del discurs de la por.  
 
D’altra banda, els unionistes defensen que la independència porta problemes i 

conseqüències econòmiques, com la fuga d’empreses o la pèrdua de la candidatura 

de l’EMA (Agència Europea de Medicaments), i que això només seria el principi del 
que significaria una Catalunya independent. 
 
Sí que és cert que l’Estat central va facilitar les condicions a les empreses per tal que 

tinguessin més facilitats per canviar la seva seu social amb la modificació de la Llei de 
Societats de Capital. A més, si únicament hi ha canvi de la seu social de l’empresa, 

l’impacte per la comunitat autònoma és mínim. Bàsicament és un acte simbòlic per 

donar tranquil·litat als accionistes. Així doncs, en aquest cas, sí que l’argument emprat 
pels autors unionistes sobre la fuga d’empreses col·laboraria amb el relat del discurs 

de la por dels polítics, i seria arbitrari de forma que no és objectiu sinó que recolza una 
idea que vol difondre l’Estat central.  
 
Pel que fa al futur econòmic de Catalunya, l’Estat central notaria la seva absència ja 

que, juntament amb Madrid, Catalunya és un motor econòmic d’Espanya. Aquesta 

comunitat produeix una quantitat per ajudar després altres que no generen tant. Si bé 
que és cert que una Catalunya independent tindria una major quantitat econòmica, el 
fet de no tenir assegurada l’entrada a la Unió Europea dificultaria les coses. La 
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Comissió Europea va afirmar l’any 2013 que si un territori de la Unió Europea 

s’independitzava d’un Estat membre, deixaria de formar part de la Unió Europea. Així 
doncs, ambdues bandes són imparcials, obvien informació per donar confiança o crear 
por, segons convingui, recolzant així el relat d’un o altre bàndol.  
 
Un dels altres temes que s’ha discutit va ser la pèrdua de la candidatura de l’EMA 

(Agència Europea de Medicaments). Ambós bàndols s’acusen mútuament de ser el 

culpable d’aquest fet. En alguns casos, com Milagros Pérez, reparteixen la culpabilitat 

entre els dos, tot i que el tema central continua sent la política:  
 

“Resulta obsceno ver este cruce de acusaciones entre quienes deben repartirse las culpas 

porque repartidas están también las causas del desastre: un independentismo que ha 
llevado su hoja de ruta hasta extremos suicidas, y un Gobierno de España que no ha 
sabido ni querido evitar que el conflicto llegara a este punto”. (21 novembre, El País)  

 
Sí que aquest trasllat hagués portat molts beneficis a la ciutat i a l’Estat en global i 

també és cert que una de les coses que van ajudar a tirar enrere és la inestabilitat del 
país amb el tema polític. Tot i això, la selecció de la ciutat es basa en molts factors, 
com es comenta a l’estudi de la consultora KPMG, i Espanya en sí no és la millor en 

molts d’ells. Per tant, aquest argument s’ha utilitzat com a retret pels bàndols, però no 
deixa de ser un procés de selecció en el que Barcelona no era de les millor 
candidates, i per això va quedar descartada. Es tracta d’un argument utilitzat per 

autors de les dues ideologies per tal de culpar a l’altre com a motiu d’una 
conseqüència negativa, però en tots els casos s’oculta informació i es manipula perquè 

sigui beneficiós pel bàndol de la pròpia ideologia.  
 
- Problema 4: Diàleg 
 
El diàleg és la petició principal dels autors que s’ha catalogat com a neutrals. Aquests, 

pensen que els polítics no han fet la seva feina ja que han de procurar pel bé comú i el 
benefici de la societat, i no pels interessos propis. El benefici passa per un diàleg, 
negociació i acord entre ambdós extrems. El fragment de Laia Bonet n’és un exemple:  

 
“(..) crec que convindria que tots els protagonistes entomessin el sentit crític sobre un 

mateix. Sense autocrítica la credibilitat es fa difícil. I això, en definitiva, passa per 
admetre que voler no sempre és poder, i que l’única manera d’abordar la solució d’un 

problema com l’actual és amb un acord”. (13 novembre, Diari Ara) 
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Els autors partidaris de cada bàndol expressen la voluntat de dialogar del seu, però la 
falta de predisposició de l’altre. Els autors sobiranistes expliquen que l’Estat espanyol 
no cedeix al diàleg i que la Generalitat ja li ha proposat masses vegades.  
 
D’altra banda, els autors unionistes manifesten que els polítics independentistes 

realment no volen diàleg, sinó que volen la desobediència. En aquests tema, cal tenir 
en compte els fets que han portat fins a dia d’avui. Sí que és cert que el poble català 

porta molts anys de negativa: Estatut d’autonomia, el pacte fiscal, la consulta del 9 de 

novembre i el referèndum d’autodeterminació. En aquests casos sí que hi havia una 

voluntat dels polítics catalans per arribar a un acord i pactar una solució amb el Govern 
central.  
 
Els articulistes sobiranistes, i els neutrals, també manifesten la immobilitat de Mariano 
Rajoy davant del procés. Enlloc d’intentar buscar una solució i arribar a un punt comú, 
la seva resposta sempre ha sigut donar l’esquena al moviment i respondre amb una 

negativa. Aquest és també un dels punts que porten al poble català fins aquest extrem. 
Per tant, mostren l’independentisme com a conseqüència de la mala gestió anterior de 
l’Estat i acusen a Rajoy de voler fer callar la voluntat dels ciutadans catalans a la força. 
Sí que és cert doncs, en aquest cas, que el President del Govern ha intentat ignorar el 
procés  i li ha donat l’esquena, fins que ha sigut insostenible.  
 
Tot i això, a partir d’aquí, el diàleg que Puigdemont oferia al Govern central no era 

sincer. Per negociar s’ha de poder cedir en certs temes, i cap dels bàndols s’hi ha 

volgut adaptar. Aquest punt l’han obviat els articulistes d’ambdós extrems. Aquest 
fragment de Ferran Casas, mostra clarament aquest posicionament en el bàndol 
sobiranista, que predica pel diàleg, però alhora no vol renunciar a res per arribar a un 
possible acord:  
 

“Frenar la declaració d'independència -ja sigui dimarts o en el moment en que la majoria 
parlamentària, que és qui ha d'administrar el resultat de l'1-O, cregui més adequat- només 
seria raonable si és a canvi de negociar el dia, la pregunta i els llindars d'un referèndum 
vinculant”. (6 octubre, Nació Digital) 

 
D’altra banda, el President de la Generalitat també ha fet, en el transcurs d’aquests 

mesos, varies peticions de diàleg, no per tenir la voluntat real de voler-lo fer, sinó per 
deixar en evidència a l’Estat espanyol, que s’oposa al diàleg amb els catalans i això 
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justifica les actuacions d’aquest poble. Així doncs, podria haver-ho sigut en un passat, 
però actualment, l’ús de la voluntat de diàleg i l’oposició de l’altre bàndol per acceptar-
lo, és un argument que oculta part de la realitat i manipula a la opinió pública. La 
voluntat de Puigdemont d’evidenciar l’Estat espanyol, es plasma directament als 

articles d’alguns tertulians, com el següent d’Esther Vera:  
 

“Ni una disculpa per la repressió de l’1-O, ni un gest, ni una prova de bona voluntat o una 
esquerda que permeti pensar que la negociació és possible. Contràriament, Rajoy es va 
presentar formalment com un campió del diàleg mentre iniciava el compte enrere per 
aplicar l’article 155 de la Constitució, que pot buidar la Generalitat i actuar contra el 
president”. (11 octubre, Diari Ara) 

 
- Problema 5: Unió Europea  
 
La no intervenció de la Unió Europea és un tema molt criticat pels articulistes 
sobiranistes. La base de la estratègia dels polítics independentistes era, en gran part, 
la intervenció de la Unió Europea en el moment que fos evident que el poble català 
tenia una voluntat legítima i que l’Estat espanyol no cedia, li donava l’esquena i 

l’oprimia.  
 
Això va provocar una allau de crítiques a la UE. Molts dels autors la titllen de moure’s 

només per interessos i de posicionar-se segons els hi convingui. Aquest fragment 
d’Empar Moliner mostra el posicionament principal d’indignació:  
 

“Europa no farà res. Ens necessita a dins d’Espanya, que si no, seria un problema (no 

només econòmic)”. (17 octubre, Diari Ara) 
 
Hi ha algun cas en el que es manifesta que la culpa està en haver basat l’estratègia en 

la confiança d’un actor. D’altra banda, per exemple Miquel Puig, manifesta que la Unió 

Europea està fent la seva feina i sí que ha intervingut: 
 

“La Unió Europea és manifestament millorable, faltaria més, però la nostra crítica des del 
plet català em sembla molt injusta (…). Diem que tot depèn de la mobilització ciutadana, 

però no és del tot veritat. Depèn de la mobilització i depèn que hi hagi algú allà fora que 
eviti els abusos”. (8 desembre, Diari Ara) 

 
Com diu Miquel Puig, sí que la Unió Europea es va posicionar en temes bàsics com és 
el cas de la violència per part de la Guàrdia Civil. Tot i això, és legítim que no es 
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vulguin posicionar en un problema entre Catalunya i Espanya, per la sobirania 
catalana. En alguns casos, sembla que els autors parlin negativament de la UE per la 
impotència de no haver tingut un pla B. Hi ha autors més realistes i imparcials en 
aquest tema, com és el cas de Bernat Dedéu, que rebutja aquesta estratègia i 
pensament, com es pot veure en el següent fragment: 
 

“Tener que entonar de nuevo el Escolta, Europa y rezar para que el continente apriete 
a Rajoy. Honestamente, he escuchado cuentos de hadas mucho más verosímiles. Pero 
en este país mío, ciertamente, todo es posible…” (10 desembre, El Nacional) 

 
- Problema 6: Declaració Unilateral d’Independència 
 
La majoria dels tertulians sobiranistes defensen en els seus articles la Declaració 
Unilateral d’Independència com a solució al procés. La legitimen amb la Llei de 
Referèndum i Transitorietat i amb els resultats del referèndum de l’1 d’octubre. 

Defensen que el següent pas, segons la llei aprovada, és la DUI i que és la promesa 
dels polítics i la voluntat del poble català verificat a les urnes. Bernat Dedéu, per 
exemple, és molt fidel a aquesta idea: 
 

“El único camino de supervivencia y de triunfo que le queda al independentismo es aplicar 

la rotundísima victoria del sí en el referéndum del pasado domingo con una declaración 
unilateral de independencia”. (4 octubre, El Nacional) 

 
Els unionistes rebutgen totalment la DUI. Es recolzen en el fet que hi ha una majoria 
silenciosa que no vol la declaració i que aquesta és una ficció i il·legal, ja que el 
Tribunal Constitucional va anul·lar la Llei de Transitorietat i el referèndum va ser fictici.  
 
És cert que la Llei del Referèndum va estar anul·lada pel Tribunal Constitucional. Tot i 
això, com tota DUI, es va produir amb el Govern de la Generalitat sense tenir un acord 
formal amb Espanya. A part, perquè una DUI sigui efectiva, cal reconeixement 
internacional. Tots els països van posicionar-se a favor d’Espanya i la seva unitat, 

sense reconèixer en cap cas a Catalunya com a nou Estat.   
 
D’altra banda, respecte a l’anomenada “majoria silenciosa”, definida per Álex Sàlmon 
com “La Cataluña silenciosa despertó. Hasta ahora parecía que nada iba con ella. Pero de 

pronto ha cambiado de opinión. Y está compuesta de muchos y con ganas de expresar que 
existe” (9 octubre, El Mundo), sí que és cert que hi ha un nombre de catalans 
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considerable que mai s’havia manifestat respecte a aquest tema, i que arrel dels últims 

mesos havien sortit a manifestar-se. Això ho pot exemplificar la manifestació del 8 
d’octubre, amb un nombre de participants rècord (400.000 persones). Sí que hi ha un 
nombre molt superior de partidaris a la independència, però la DUI no va tenir en 
compte aquelles persones que no eren partidàries a això. 
 
- Problema 7: Aplicació de l’article 155 
 
Els articulistes unionistes defensen l’article 155 com a solució per les il·legalitats que 
estan cometent els independentistes. És la conseqüència de saltar-se la llei o aplicar-
la com un vulgui. A més, si aquesta porta les eleccions, són la solució per tal de fer 
fora als independentistes del poder.  
 
El bàndol sobiranista es mostra totalment en contra de l’aplicació de l’article 155. 

Defensen que l’Estat espanyol el vol aplicar, indiferentment del que facin els catalans, i 

això s’exemplifica amb el dia de la DUI, quan es va filtrar la informació d’eleccions, i tot 

i així Rajoy no va voler retirar el 155. El titllen d’excusa per poder controlar Catalunya a 

la força, ja que no ho poden fer per cap altra forma. Per exemple, es pot observar 
aquest pensament en el fragment de Joan B Culla: 
 

“(…) per molt article 155 que s’apliqui, Catalunya tendirà a convertir-se en un territori 
ingovernable si les institucions de l’Estat no volen o no poden oferir una sortida política”. (5 

octubre, Diari Ara)  
 
Això també porta a criticar el PSC com a partit aliat del Partit Popular, que li ha donat 
carta blanca en totes les decisions, i així, ha deixat de ser l’oposició. La crítica al PSC i 

PSOE es pot veure tant per part d’autors independentistes com de neutrals. Joan B 

Culla n’és un exemple:  
 

“La integració del PSOE en el bloc repressor format per PP i Ciutadans ha estat, en darrer 
terme, completa i sense escletxes”. (23 octubre, Diari Ara) 

 
Milagros Pérez també es manifesta relacionada amb aquest tema:  

 
“Ciudadanos puede entrar en una pugna con el PP por quién defiende mejor y con más 

ahínco la unidad de España. Y de nuevo los socialistas pueden quedar atrapados en una 
telaraña de la que no puedan escapar. El problema es que defender la unidad de España 
con una intervención de la autonomía como la que ha puesto en marcha Rajoy les puede 
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enajenar los pocos apoyos que les quedan en Cataluña, y sin apoyo en Cataluña, el PSOE 
difícilmente puede aspirar a recuperar el poder en España”. (21 octubre, El País) 
 

Les crítiques al PSOE poden ser justificades pel fet que aquest partit, teòricament de 
l’oposició, no ha mostrat cap mena d’inconvenient al PP per tal de recolzar-lo en totes 
les decisions del procés català. A canvi, va demanar una reforma Constitucional de la 
que el PP s’ha fet enrere.  
 
L’article 155 indica que és aplicable en el cas que una Comunitat Autònoma no 
complís les seves obligacions segons la Constitució i altres lleis o atemptés greument 
a l’interès general d’Espanya. En certa manera, l’aplicació de l’article es aquestes 

circumstàncies estava justificat, tot i que sí que és cert que no hi va haver en cap cas 
voluntat del Govern central per dialogar. A més, el procediment seguit pel Govern per 
l’aplicació va ser el correcte. Per tant, els tertulians unionistes ometen el fet que el 

Govern central no va voler dialogar, i oculten parcialment la realitat. En el cas dels 
sobiranistes, plasmen l’article 155 com a imposició antidemocràtica o forçosa de 
l’Estat, quan en realitat, està aplicat d’acord amb la llei. Sí és cert, però, com es 

comenta també en alguns articles, que el Govern central ha preferit ignorar el procés 
durant molt temps i aturar-lo ara mitjançant la llei. Aquest punt es tracta en profunditat 
en el problema 10.  
 
Respecte a les eleccions, hi ha opinions molt variades. Pel que fa als autors 
unionistes, les accepten i recolzen com a part de l’aplicació de l’article 155. N’és un 

exemple el fragment de Lola García, partidària d’aquestes des d’un principi:  
 

“(…) a punt de perdre els èxits aconseguits per Catalunya els darrers 40 anys, amb 
prou feines hi ha marge per trobar una sortida. De fet, només n’hi ha una i es diu 

eleccions”. (24 setembre, La Vanguardia) 
 
Dins del bàndol sobiranista, hi ha autors que des d’un principi les van acceptar com a 

nova mostra de força dels independentistes al Govern central. Es pot exemplificar amb 
el següent fragment de Joan B Culla: 
 

“Ho diré sense embuts: l’independentisme, el conjunt del sobiranisme, la totalitat dels 

adversaris del 155 han de concórrer a les eleccions del 21 de desembre”. (30 octubre, Diari 

Ara) 
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Hi ha d’altres articulistes que primer les rebutgen, ja que no segueixen els plans 
marcats per la ruta ideada, i més endavant les accepten com a única sortida i 
recolzament al Govern de la Generalitat, tot i manifestar que no són unes eleccions 
normals. N’és un exemple el següent fragment de Ferran Espada:  
 

“(…) és evident que l’escenari en què es desenvoluparan les eleccions del 21-D no té res 
de normal i molt d’un estat d’excepció”. (23 novembre, El Punt Avui) 

 
Dins el bàndol independentista també hi ha el debat de si s’ha de fer o no llista 
unitària. Hi ha diversitat d’opinions i argumentacions per aquest punt. Alguns autors 

defensen que sí, per tal de fer força contra l’Estat. En canvi, n’hi ha d’altres que 

pensen que en aquestes eleccions no té sentit i que els partits s’han de presentar per 
separat, perseguint el mateix objectiu, però cadascun amb la seva estratègia. Un 
partidari del segon enfocament és Bernat Dedéu:  
 

“Los partidos pueden plantear perfectamente una campaña separados, manteniendo la 

base de que este es un país ocupado policial y políticamente, pero planteando salidas y 
enfoques de diferente color a la situación actual”. (5 novembre, El Nacional) 

 
Pel que fa als autors neutrals, alguns recolzen les eleccions com a solució però 
d’altres les rebutgen, ja que opinen que no solucionaran res. Albert Sáez, per exemple, 
defensa que les eleccions seran inútils si els bàndols no es reconeixen i dialoguen 
entre ells: 
 

“Las elecciones pueden ser una ocasión para librarse de los actores que sobreactúan, a 

uno y otro lado de la comedia. Pero todo indica que la función continúa con el absoluto 
menosprecio de unos y otros a quienes no les votan. Una auténtica vergüenza en una 
república o en una democracia”.  (13 novembre, El Periódico) 

 
Respecte al recolzament o no de les eleccions i a la necessitat de llista unitària, no 
deixen de ser opinions i conviccions de cada autor, que poden estar més o menys 
justificades. Sí que l’argument d’alguns independentistes que es tracta d’unes 

eleccions il·legals no és cert ja que, tot i estar convocades mitjançant l’article 155, són 

legítimes i acceptades dins la Constitució espanyola. Finalment s’accepten les 

eleccions majoritàriament com a única alternativa, encara que sigui imposada. El que 
sintenta des dels dos bàndols és animar a la població de la pròpia ideologia i 
mobilitzar-se i anar a votar, per tal d’aconseguir el màxim de vots possibles.  
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Un dels punts al que molts autors hi són partidaris, en aquest cas d’ambdós bàndols, 
és de la importància del vot indecís. Al ser unes eleccions on els bàndols són als 
extrems, aquell que aconsegueixi convèncer a les persones indecises, serà el partit 
que guanyi. Miquel Puig mostra en el següent fragment, l’esforç que han de fer els 

partits per convèncer a aquestes persones:  
 

“(…) els partits independentistes hauran de deixar de banda les presses i dedicar-se a 
convèncer gent que té por i que no veu clara la necessitat de fer el pas; els partits 
autonomistes hauran de demostrar que realment Espanya és reformable” (17 desembre, 

Diari Ara) 

 
- Problema 8: Adoctrinament 
 
L’adoctrinament a les aules catalanes és un tema que s’ha destacat especialment a 

partir de l’1 d’octubre. Els autors unionistes expressen el pensament principal del seu 

bàndol. Denuncien l’adoctrinament a les aules catalanes a favor de l’independentisme. 
Algun dels fets que es denuncia, per exemple, és el que es mostra en el fragment a 
continuació d’Álex Sàlmon:  
 

“Me produce congoja que en las aulas de Cataluña se hayan entregado unos papeles para 

que los padres autorizaran la ausencia de sus alumnos en clase por si querían unirse a la 
huelga. La estrategia es muy preocupante”. (29 setembre, El Mundo) 

 

Es denuncia per exemple, doncs, que en alguns centres es van repartir autoritzacions 
als nens per tal que els pares els deixessin fer la vaga del 3-O. Segons Sàlmon, 
aquest fet posa els nens en una situació vulnerable ja que, a part que els van 
influenciar sobre com pensar (a favor de la independència), provoca que aquells que 
no vulguin se’ls pugui considerar “bichos raros”. S’ha de tenir en compte que al haver-hi 
només dos tertulians unionistes, aquest és l’únic argument que apareix denunciant 
l’adoctrinament del seu bàndol.  
 
Tot i això, en el cas sobiranista sí que n’apareixen d’altres per contrarestar-los. Els 
autors independentistes defensen que l’adoctrinament a les aules és inexistent. Esther 
Vera, per exemple, contraresta una dels arguments que van sorgir on es denunciava 
que en algunes aules s’havia tractat la violència policial de l’1-O generant odi en contra 
de la Guàrdia Civil: 
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“A les escoles no es pot ignorar la realitat que ens envolta ni tractar els nens com si 
habitessin un món senzill. És important reflexionar, parlar, exposar punts de vista diversos, 
donar claus per conviure en la diferència i convertir-la en una riquesa”. (19 novembre, Diari 
Ara) 

 
Empar Moliner dedica diversos articles a aquest tema. Defensa que les persones que 
critiquen l’escola catalana pública és perquè no tenen fills, i manifesta quin és el 

problema real de l’educació catalana segons el seu punt de vista:  

 
“El problema que tenim a l’escola no és cap més que el pressupost”. (16 novembre, Diari 
Ara) 
 
“Els polítics que tenen més ganes “d’arreglar-nos” l’escola no tenen fills. I es nota. Es nota 

molt que no saben de què parlen”. (8 desembre, Diari Ara) 

 
D’altra banda, també manifesta que el que intenta realment el Govern central és 
controlar l’educació catalana i fer desaparèixer l’ús del català a les aules, però que 

l’educació principal dels nens és a casa seva, amb els seus pares:  
 
“La resposta és perquè, en realitat, disfressant-ho així, el que els fa sospirar de plaer és 
que el català retrocedeixi (…) Els escolars, els nostres fills, amb llengües maternes 

diverses, fan festes de pijames junts, i nosaltres, els grans, ja ens hem fet amics i 
considerem l’escola pública com el dret més preuat que tenim.”. (23 novembre, Diari Ara)  

 
Amb els articles que parlen d’aquest tema estudiats en el treball com a base, es pot 

veure que els arguments d’Álex Sàlmon no són massa precisos amb els fets ni tampoc 

amb un coneixement ampli del tema. Quan es convoca una vaga, a moltes escoles es 
reparteixen autoritzacions per tal de tenir previsió de què faran els nens, o perquè un 
menor no pugui deixar d’assistir sense que a casa seva en tinguin coneixement. A 
més, en aquestes sempre hi ha servei mínim. El fet que si a un nen no l’autoritzen és 

el “bitcho raro”, és un argument subjectiu i oportunista.  
 
Per part del bàndol sobiranista, sí que hi ha autors que utilitzen estudis o xifres per 
defensar l’escola catalana i en català, però també, en alguns casos, s’utilitzen 
arguments poc objectius. Per exemple, justificar que un polític no coneix l’escola 

catalana perquè no té fills. 
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- Problema 9: Justícia espanyola 
 
L’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i dels ex consellers de la 

Generalitat és un dels temes més citat i comentat als articles. Els articulistes 
independentistes mostren un total rebuig a l’empresonament ja que pensen que estan 

empresonats per les seves idees, i no pas per actes que hagin comès fora de la llei. 
Així ho expressa, per exemple, Empar Moliner i Sílvia Soler:  
 

“Pensava, en fi, que és terrible ser condemnat a presó per defensar les teves idees. Però 

pensava que encara és més terrible condemnar a presó per defensar les teves idees”. (10 

novembre, Diari Ara) 

 
“I vaig acabar expressant un desig: que tots ells, la canalla que omplia les Cotxeres de 
Sants, puguin créixer en un país on ningú vagi a la presó per defensar pacíficament les 
seves idees”. (20 octubre, Diari Ara) 

 
A més, en molts casos, també es pensa que a Espanya no hi ha separació de poders, i 
que el poder judicial està al servei del Govern central, que ha emprat la justícia com 
una mesura més per aturar el procés. Aquesta segona idea l’expressa Albert Sáez, per 

exemple:  
 

“Sea por convicción o por conveniencia, Rajoy ha seducido a casi todo el Congreso de 
los Diputados que la única respuesta posible a lo que llama el "desafío catalán" es la 
aplicación de la ley”. (3 novembre, El Periódico) 

 
Els següents fragments de Germà Capdevila, Cristina Sánchez i Miquel Puig 
denuncien aquesta no separació de poders:  
 

“Tanmateix, ens domina un Estat on els tres poders estan sota en control d'una casta 

política hereva d'una falsa transició, que té les mans lliures per fer i desfer”. (17 

desembre, Nació Digital) 
 
“Tampoco sabemos que regalarlos o ponerlos en manos de un Estado corrupto, sin 
separación de poderes y con un brazo armado que llama profesionalidad y respuesta 
proporcional a zurrar ciudadanos que quieren votar, nos deja sin la potestad de ser 
ciudadanas y ciudadanos”. (8 octubre, La Vanguardia) 
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“Que más de cien penalistas firmen un escrito negando la existencia de los delitos que 

son la base de las acusaciones y de la prisión preventiva, y que el propio Supremo 
retire una orden internacional porque sabe que los tribunales europeos no la 
concederían, debería causar alarma”. (13 desembre, La Vanguardia) 
 

Jordi Nieva, classificat com a autor neutral, únicament opina en el tema que és la seva 
especialitat, el dret i la justícia. En aquest cas, els seus arguments es dirigeixen en el 
sentit que, amb el coneixement de les lleis i justícia, alguns dels delictes no són certs, 
ja que no existeixen certs fets, com ara la violència:  
 

“Rellegint l'acte, sembla inferir-se que es temia que el jutge belga no concedís l'extradició 
pel delicte de rebel·lió al no existir violència per enlloc. O a l'entendre que el que des 
d'Espanya alguns han identificat com a violència no ho és, com hem repetit fins a la 
sacietat molts altres, fins i tot el mateix redactor de la norma penal espanyola”. (5 

desembre, El Periódico) 
 
Per tal de posar en evidència la justícia espanyola, en més d’un article es posa en 

evidència el fet que polítics corruptes estiguin en llibertat, en contra de al duresa 
judicial que s’ha aplicat contra els polítics del procés. Aquesta idea es pot veure, per 
exemple, en el següent fragment de l’article d’Empar Moliner: 
 

“Mentrestant, els corruptes del govern d’Espanya estan lliures, no surten ni a la tele, la 

infanta és innocent i el seu marit campa lliure. Honestos a la presó, corruptes parlant-
nos de complir la llei”. (8 novembre, Diari Ara) 

 
Tots els autors sobiranistes defensen l’alliberament dels presos, i també gran part dels 

neutrals. D’altra banda, Álex Sàlmon defensa la proporcionalitat de la sentència i 

Montserrat Nebrera (qualificada com a neutral), també recolza la idea que el fet que la 
sentència dels presos és proporcional als delictes comesos. Els fragments d’Álex 

Sàlmon mostrat a continuació defensa la separació de poders a Espanya i el fet que 
han estat empresonats per saltar-se la llei:  
 

“Aunque debemos creernos que la democracia española tiene la separación de poderes del 

Estado asumida absolutamente, aunque en Cataluña, y también algunos en el resto de 
España, se empeñen en ponerla en duda (…) No hay que olvidar que la Fiscalía General 
defiende la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. O sea, defiende 
al Estado de maleantes que quieran tomarse la ley democrática a la bartola”. (20 

novembre, El Mundo) 
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“Y, aunque es cierto que la Justicia tiene que actuar alejada de toda presión política, y así 
ha actuado en este caso, el terremoto propiciado aquí también es impermeable a las 
actuaciones de la Justicia”. (El Mundo) 

 
Com s’ha comentat, Montserrat Nebrera també argumenta que l’empresonament està 
justificat i que la justícia actua per a tothom, a banda que els presos ja havien estat 
advertits:  

 
“En primer lloc cap dels empresonats es troba privat de llibertat per les seves idees, ans 

per la convicció del jutjador que la seva actuació (no idees) ha anat més enllà del que la llei 
permet. I en el concepte llei no hi ha distincions per adjectius: catalana o castellana, tota la 
llei està sotmesa al criteri del garant de la Constitució, el Tribunal Constitucional, que ja els 
va advertir que anaven per un camí que podria conduir-los a la presó. És així aquí i en 
qualsevol Estat del nostre entorn (inclòs el britànic), ens agradi o no sempre o mai el que 
decideixi el tribunal”. (29 novembre, Nació Digital) 

 

Des de tots els punts de vista, s’ofereix una versió parcial de la realitat, ja que 
s’ometen aquells fets no partidaris de la ideologia pròpia. Per tant, s’oculta part de la 

realitat. Els autors sobiranistes cometen l’error de denunciar el fet que els presos ho 

siguin per les seves idees, ja que la realitat és que han comès delictes. D’altra banda, 

però, sí que és cert que no tots els delictes del que se’ls acusa són certs, com 

expressa Jordi Nieva, per exemple, en la inexistència de violència, imprescindible per 
acusar de rebel·lió.  
 
Jordi Nieva seria un exemple d’autor que opina sobre el tema de manera justificada i 

amb els coneixements i lleis com a base d’argumentació. D’altra banda, com es 

manifesta en alguns articles, també és cert que les mesures aplicades als presos són 
desproporcionades, i més, comparades amb altres casos judicials que a Espanya 
s’han tractat amb molta menys brutalitat o, fins i tot, s’han omès, com són els 

exemples de diferents casos de corrupció dins del Partit Popular o dels Borbons.  
 
- Problema 10: Gestió del Govern central 
 
El paper del Govern central davant del procés també ha sigut un tema a debat. Per 
part d’alguns autors, es critica el fet que Rajoy hagi optat des d’un principi ignorar i 

donar l’esquena a les peticions dels catalans i, a canvi, hagi actuat amb contundència 
per suprimir-lo en aquests últims mesos. El següent fragment d’Esther Vera n’és un 

exemple:  
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“(…) el desconeixement absolut de la realitat catalana que té el govern espanyol. Millo 

ha preferit actuar com a cortesà que fer una lectura valenta de la gravetat de la 
situació”. (3 octubre, Diari Ara) 

 
O de tractar el procés com un fet temporal d’un col·lectiu que després de les mesures 

emprades per l’Estat, desapareixerà:  
 

“Encara hi ha qui pensa que un gran nombre de catalans viuen en un estat d’alienació 
mental i tornaran a la "normalitat" el dia 2 d’octubre. Rajoy parlava aquest dimarts 

d'"alboroto " i "d’acabar com més aviat millor amb tota aquesta història", referint-se a la crisi 
d’estat que viu Espanya”. (26 setembre, Diari Ara) 

 
D’altra banda, diversos articulistes, tant independentistes com neutrals, critiquen que 
amb el procés el Govern està intentant ocultar problemes socials i del país reals. 
Milagros Pérez, escriptora neutral, plasma aquest problema com es pot veure en 
aquest fragment: 
 

“Mientras el país se llena de banderas, alguien puede estar robándonos el futuro. El bucle 
interminable de acontecimientos, de acciones y reacciones del llamado conflicto catalán 
nos mantiene en vilo, pero por debajo de esa corriente que nos arrastra ocurren muchas 
otras cosas. Algunas de ellas graves. Y si tiramos del hilo, lo que emerge no deja en buen 
lugar a quienes nos gobiernan, pero mientras tengan banderas en las que envolverse, no 
pasa nada”. (2 desembre, El País) 

 
O Empar Moliner, que pensa que el Govern central estava anticipant les eleccions per 
tal que quan al gener arribessin els problemes del país, l’Estat en pogués culpar al 

procés i als sobiranistes:  
 

“Una campanya que han muntat a correcuita perquè al gener, després que vinguin els Reis, 

vindrà la crisi més bèstia d’Espanya. No tenen diners per a les pensions i provaran de 

culpar-nos a nosaltres “ por el desafío secesionista”. (5 desembre, Diari Ara) 

 
Llucia Ramis destaca un punt més concret com, per exemple, el foc de Galícia i la 
inactivitat del Govern al respecte: 
 

“És estrany que això passàs just quan els mitjans parlaven tant de piròmans, referint-se als 
polítics i a aquells opinadors que, en comptes de fomentar el diàleg, atien odis. Però més 
estrany resulta el fet que, un dia després, diumenge, guanyàs el premi Planeta una novel·la 
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titulada El incendio invisible, en el mateix moment exacte en què el nord-oest de la 
península es cremava”. (23 d’octubre, El Temps) 
 

Un altre tema concret que és comentat per varis autors, ja que la notícia va sorgir en 
aquest temps, és la relació del CNI amb l’imam de Ripoll, principal provocador dels 
atemptats de l’agost de les Rambles. Això ho plasma Albert Sáez o Empar Moliner en 

alguns dels seus articles:  
 

“Tenir contactes” (ser confident) amb un organisme estatal com aquest, com de la policia, 
vol dir que cobres, en diners, o potser en drogues, o a canvi de la llibertat, o de la 
permanència al país, per donar informació. I vol dir que estàs al seu servei, a les seves 
ordres”. (17 novembre, Diari Ara) 
 
“En lugar de contestar a esas preguntas en su momento, se optó por insistir en las 
posibilidades de haber impedido el atentado con bolardos o haciendo caso de los avisos de 
los servicios de espionaje”. (20 novembre, El Periódico) 
 

I, concretament, com s’ha intentat desviar l’atenció i culpabilitzar al procés:  
 

“L’editorial del diari El País, (…) deia: “Lamentablement, el brutal atemptat terrorista que ha 

viscut Barcelona coincideix amb un moment de màxima confusió política a Catalunya”. I 

deia també: “Un atac d’aquesta magnitud ha de ser un toc d’atenció que torni a la realitat 

les forces polítiques catalanes”. (17 novembre, Diari Ara) 

 
Els tertulians sobiranistes mostren la realitat al “denunciar” que el Govern central va 

donar l’esquena durant molt temps al procés, ja que s’ha pogut veure en el relat dels 

esdeveniments (des de l’any 2006), i que es mostra el procés com un fet temporal, que 

quan hi intervingui el Govern deixarà de ser-hi.  
 
D’altra banda, tant des del punt de vista dels polítics com dels mitjans, el procés ha 
ocupat totes les temàtiques centrals i s’han deixat de banda els altres temes. Seria 

possible que el Govern utilitzés aquesta estratègia per a desviar l’atenció de la 

ciutadania a altres problemes socials o econòmics que els podrien portar problemes. 
Sí que seria qüestionable, per exemple, el tractament periodístic que Empar Moliner 
destaca al seu article del 17 de novembre, quan el diari El País va relacionar la notícia 
de l’imam de Ripoll amb el moment “de màxima confusió política a Catalunya”. Es 

tracta de desviar l’atenció del fet i treure culpabilitat al Govern central.  
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- Problema 11: Gestió del Govern de la Generalitat 
 
L’estratègia seguida pel Govern de la Generalitat és un tema criticat per autors de 

totes les ideologies: independentistes, neutrals i unionistes. Les crítiques venen des 
d’un primer moment des de les ideologies contràries a la sobirania. Des d’un principi, 

es defineix el moviment independentista com un engany a la població. N’és un 

exemple aquest fragment d’Álex Sàlmon:  
 

“Hay que reconocer la inteligencia del movimiento independentista para consolidar su 

proyecto de futuro. Trabajaban en ello desde hace mucho y les ha salido bien. No es fácil, 
aunque sea con engaños, transformar la idea de una parte de la sociedad. Y en eso pivota 
el éxito del secesionismo” (10 octubre, El Mundo). 

 
Les crítiques des del bàndol sobiranista, també es poden veure més d’hora en el neutrals, 
mostrant els polítics independentistes com a manipuladors de la societat, que simplement 
segueix cegament el que els hi diuen. Jordi Mercader fa la comparació de la situació amb un 
relat que li havien explicat fa anys: 
 

“(…)el mito que engaña y defrauda a miles de ciudadanos con la esperanza de que las 
aguas se abran dócilmente para que quienes no quieren utilizar la barcaza de la 
negociación constitucional, ni tampoco sumergirse en las peligrosas aguas de la 
insurgencia verdadera, corriendo el riesgo de ser llevados por la corriente, puedan cruzar el 
río de la secesión, sin más. Los milagros no existen, la estatua de piedra del comerciante 
senegalés lo probaría, de ser cierto el cuento”.  (11 octubre, Jordi Mercader) 

 
Tot i això, aquestes crítiques al Govern de la Generalitat, passen també al bàndol 
sobiranista. Molts dels articulistes d’aquesta ideologia, critiquen el seu propi govern. 
Això comença a ser més visible a partir de la segona proclamació d’independència, 

quan els autors veuen que el Govern independentista no té una estratègia clara i que 
no estan portant a terme allò que havien promès. Mitjançant els seus articles mostren 
que es senten enganyats per part dels polítics. Seria un reflex del sentiment de part de 
la societat.  
 
Hi ha varis exemples al respecte i varia el límit de crítica o demanda. Esther Vera, per 
exemple, plena defensora del Govern de la Generalitat en tots els seus articles, 
demana de forma més subtil que el Govern sigui realista i faci una estratègia coherent:  
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“Pel bé del país, hauran de fer una catarsi col·lectiva que expliqui als seus electors on 

s’han comès errors i quins són els nous tempos i objectius realistes. (…) Després d’ells, de 

tots nosaltres, en vindran d’altres. El que caldrà és fer-ho millor, amb menys gregarisme i 
escoltant també el que no agradi sentir”. (11 novembre, Diari Ara) 

 
D’altra banda, podem trobar autors com Bernat Dedéu, que es mostra totalment 
favorable a la DUI i a seguir el programa marcat per aconseguir la independència, i 
mostra el seu descontent i decepció quan això no es porta a terme. Primerament, amb 
la no declaració de la DUI:  
 

“(…) el Govern de la Generalitat ha perpetrado esta dinámica de forma bastante 
consciente: sin declarar explícitamente la independencia de Catalunya y suspendiendo 
el mandato vinculante que surgió del 1-O” (20 octubre, El Nacional).  

 
 
A partir d’aquí, amb l’estratègia seguida per la Generalitat des del 26 d’octubre:  
 

“Si los políticos que tenían que trabajar en la preparación del futuro Estado ahora confiesan 

que de aquello planificado no hay nada de nada, ¿tienen estos líderes ningún tipo de 
credibilidad para presentarse a unas elecciones de supuesta implementación de la 
república?”  (10 novembre, El Nacional) 

 
“(..) nuestros políticos tienen todavía el deber moral de ajustar las cuentas con el pueblo y 

decirnos cómo se avanzó hasta el referéndum sin tener la aplicación política bajo control. 
Si nuestros líderes no previeron todos los escenarios posibles, han pecado de 
incompetencia: si los previeron, (…) la cosa ya entra en el terreno de la más absoluta 

irresponsabilidad moral”. (15 novembre, El Nacional).  
 

“A mi entender, y después de la no aplicación de la ley de transitoriedad y del referéndum, 
cualquier político que no esté dispuesto a la vía unilateral no tiene legitimidad para 
contribuir a las elecciones del 21-D”. (29 novembre, El Nacional). 

 

Cito aquest autor varies vegades en aquest punt d’anàlisi ja que és el més clar i 

radical. Mostra la decepció de la població i la necessitat que el Govern sobiranista faci 
autocrítica i reconegui l’engany que a portat a terme a la població. Tot i això, hi ha 

altres autors sobiranistes que mostren aquesta idea amb diferents paraules o idees, 
expressant que el Govern no ha sigut realista, no ha imposat les idees que havia 
promès o ha fet creure a la població una cosa poc realista.  
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Referent a aquest tema, i amb la unanimitat de pensament (amb diferents graus de 
crítica o extrem), es pot veure com els autors han sigut transparents i han mostrat la 
llibertat. Sobretot per part dels sobiranistes, que no han minimitzat els problemes del 
seu bàndol sinó que han mostrat els errors i la decepció. Per tant, es pot veure en el 
cas d’aquest tema que la feina desenvolupada pels tertulians és objectiva i intenta 

plasmar la realitat i la perspectiva de la població com és. És el periodisme crític que 
empeny als polítics a fer bé la seva feina i no enganyar a la població.  
  
- Problema 12: Posicionament del Rei  
 

“El artículo 56 de la Constitución dice que el Rey, como jefe del Estado, es símbolo de su 

unidad y permanencia, y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. No 
sé si sería una interpretación forzada sugerir que ese artículo permitiría abrir una rendija 
para la intervención arbitral de Su Majestad. Lo digo porque si ante una crisis de Estado el 
Jefe del Estado no tiene función alguna, al final la gente se va a acabar preguntando 
cosas”. (29 setembre, Huffington Post) 

 

Aquest fragment és de Toni Martínez (classificat com a neutral), d’un article publicat 

abans de l’1 d’octubre. En aquest mostra que el Rei Felip VI no s’està implicant en el 

procés, que hauria de ser una de les seves funcions.  
 
El dia 3 d’octubre el rei Felip VI va comparèixer a la televisió, després de la jornada de 

vaga i protesta a Catalunya, per expressar-se referent al procés i al referèndum 
celebrat dos dies abans a Catalunya. En el seu discurs, va expressar que era 
favorable a la unitat d’Espanya i va mostrar el seu total recolzament amb el Govern 

central. Això va provocar certes reaccions crítiques a articulistes sobiranistes. Esther 
Vera n’és un exemple:  
 

“El rei Felip VI ha perdut l’oportunitat d’actuar de factor moderador com un cap d’estat 

inclusiu i pacificador”. (7 octubre, Diari Ara) 
 
Empar Moliner també va opinar en relació a aquest tema. En aquest cas, parla sobre les 
declaracions de Martí Anglada, que assegurava que el rei havia trucat a Volkswagen per 
demanar-li que marxés de Catalunya:  
 

“(…) la trucada fa que el rei deixi de ser el monarca de tots els súbdits per convertir-se en 
un home de negocis del PP” (23 ocubre, Diari Ara) 

 
Llucia Ramis també va opinar en respecta al tema:  
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“Però sobretot dóna carta blanca per continuar amb l’atac que justament s’ha 

condemnat durant tot el dia a Catalunya amb una aturada del país, i unes 
manifestacions que escalfaven el cor”. (9 octubre, El Temps) 

 
En aquest cas, les crítiques dels autors són justificades ja que, sent el paper i funció 
del Rei moderar i arbitrar en els problemes, en aquest tema no va molestar-se en 
dialogar ambdós bàndols ni intentar arribar a un acord o al diàleg. Simplement, es va 
limitar a manifestar-se a favor de l’Estat central i a donar-li carta blanca per fer tot allò 
que veiessin necessari. Es va posicionar directament amb el Govern del PP, sense 
actuar de mediador. 
 
- Problema 13: El paper dels mitjans 
 
Pel que fa a la intervenció dels mitjans en el procés, els autors de tots els col·lectius 
han tractat el tema. Es destaca la importància de generar un relat en els mitjans afí al 
teu bàndol i, principalment, el paper dels mitjans favorable al Govern central, tot i ser 
TV3 la cadena que és més qüestionada. La importància del relat dels mitjans favorable 
a un o altre bàndol es descriu en aquest fragment de Milagros Pérez:  
 

“En esta guerra de posiciones la batalla por el relato es fundamental y hay que decir que 

ambos contendientes son bastante eficaces a la hora de construir un campo mediático afín 
a sus posiciones. Sólo hay que comparar algunas portadas editadas en Madrid con otras 
editadas en Barcelona o hacer zapping entre el telediario y el telenotícies. (…) Dos 

bloques, dos relatos”. (24 setembre, El País) 

 
Varis autors independentistes i alguns de neutrals, acusen al Govern central de 
manipular els mitjans per tal d’imposar el seu relat dels fets. Es denuncia la 

manipulació de les enquestes perquè la reacció a aquestes beneficiï l’Estat, per 

exemple, com expressa Joan B Culla:  
 

“¿Quina garantia de rigor i objectivitat ofereixen, en aquestes condicions, les enquestes 

que La Vanguardia ha publicat aquests darrers mesos? Caldrà concloure que, per la unitat 
d’Espanya, és vàlid sacrificar-ho tot, incloent-hi la democràcia i la vergonya”. (18 desembre, 

Diari Ara) 
 

Empar Moliner també denuncia la manipulació dels mitjans per part de l’Estat:  
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“Per això, el senyor Girauta es queixa dels funcionaris, que per alguna cosa cobren, carai. 

Els funcionaris el que haurien hagut de fer és aconseguir que els periodistes no vinguessin 
o que no publiquessin les atrocitats que van gravar. Que fessin, vaja, com van fer els 
mitjans espanyols afins al govern”. (11 octubre, Diari Ara) 
 

D’altra banda, Álex Sàlmon, destaca la manipulació dels mitjans catalans per tal 
d’imposar un pensament a les persones, i que això produeix que els ciutadans no 

reflexionin per ells mateixos. Tot i això, durant l’article, no nombra a cap mitjà en 

concret ni acusa directament de manipulació:  
 

“Los ciudadanos deberían preguntarse cuándo fue la última vez que reflexionaron por ellos 
mismos y no a causa del último mensaje multitudinario”. (23 octubre, El Mundo) 
 

Albert Sáez (denominat neutral), al seu torn, demana que els mitjans siguin realistes i 
es basin en els fets, i no pas amb les declaracions o altres notícies, com és habitual en 
el context del procés: 
 

“¿Es suficiente que un diario publique que han quemado una casa en Balsareny porque 
tenía una bandera española para que les llame Rajoy? ¿O es suficiente que llame 
Rajoy para que lo publique un periódico? Me temo que ni una cosa ni otra. Unos y otros 
deben partir de hechos, ni de noticias ni de declaraciones”. (4 desembre, El Periódico) 

 
Joan B Culla protesta per la prohibició de l’ús d’alguns termes en els mitjans per part 
de la Junta Electoral mentre, segons el seu punt de vista, la televisió pública espanyola 
no compleix l’objectivitat: 
 

“Catalunya Ràdio i TV3 han estat amenaçades de tancament, de jivarització o de depuració 

ideològica. A instàncies del PP i de Ciutadans i a l’empara de la indefensió provocada pel 

155, la Junta Electoral Central ha sotmès les emissores de la CCMA a un setge inaudit en 
democràcia, prohibint als seus periodistes parlar de “presos polítics” o de “Govern a l’exili”, 

(…) volent imposar una “neutralitat” informativa de la qual -per exemple- Radiotelevisió 
Espanyola es riu”.(18 desembre, ) 

 
D’altra banda, varis articulistes també defensen la visió dels mitjans internacionals com 

la realista del procés, ja que, en aquest cas, no estan influenciats o pressionats per 
cap de les dues versions. Milagros Pérez mostra la visió d’aquests mitjans i compara 

les actuacions del Govern central amb la dictadura, plasmat així per periodistes de la 
BBC i The Telegraf:  
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“Observan que hay un agravio territorial y unas reclamaciones largamente ignoradas (…) 

No es difícil ver también una sana reacción a una forma de gobernar por parte del PP que 
recuerda tiempos pasados y que James Badock, corresponsal de la BBC y de The Telegraf 
reflejó crudamente en el titular de su crónica con la frase “Franco lives again”. (24 

setembre, El País) 
 
Com s’ha observat a l’anàlisi dels fets, ambdós bàndols tenen uns mitjans afins que 
estan més enfocats cap a la versió de la seva part. Dins de el recolzament cap a una 
de les parts, els mitjans partidaris al sobiranisme es mostren més plurals que els altres 
i amb més representació de les dues parts. Tot i que en el cas d’aquest treball hi ha 

poca representació unionista (2 autors), i molta més de sobiranistes, que té un nombre 
semblant que de neutrals. Les dues parts titllen als mitjans contraris de manipular, tot i 
que els autors independentistes ho fan de forma més directa, mentre que Álex Sàlmon 
és més subtil. Així doncs, s’oculta part de la realitat, però es defensa el fet que els 

mitjans públics catalans són els únics que estan en risc, mentre que els espanyols fan 
el que volen, fet cert.  
 
És significatiu però, que varis autors denominats com a neutrals denunciïn l’ús dels 

mitjans per part del Govern central o destaquin la visió internacional dels mitjans, mes 
partidària del sobiranisme, com la versió real i no manipulada dels fets.  
 
- Problema 14: Paper de la ciutadania 
 
La ciutadania ha ocupat un paper molt important en aquest procés i apareix en molts 
dels articles analitzats. Hi apareix en diversos motius: interpel·lant-la directament a que 
faci una cosa o bé, per criticar el que ha fet. A termes generals, els autors 
independentistes destaquen la ciutadania com a factor principal que ha impulsat el 
procés i amb la que hi tenen molta confiança. N’és un exemple el següent fragment de 

Miquel Puig: 
 

“Per construir una república, el més important, i potser l’únic realment important, és 

disposar de republicans: de ciutadans conscients dels seus deures i disposats a 
defensar els seus drets. (…) Al llarg dels últims anys, els que donem suport al 

projecte d’una República Catalana hem estat capaços de debatre serenament 

sobre els pros i els contres, hem estat capaços de manifestar-nos massivament, 
cívicament i disciplinadament, hem consolidat un compromís inequívoc amb la no-
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violència i, arran de la jornada de l’1-O, hem demostrat que hi ha centenars de 
milers de persones disposades a arriscar el físic per defensar els símbols de la 
democràcia (els punts electorals, les urnes i les paperetes) i que hi ha dirigents 
disposats al sacrifici per fer avançar els seus ideals”. (3 novembre, Diari Ara) 

 
En la majoria dels casos, se’ls hi demana que segueixin com fins ara, amb la lluita 

pacifista i que no caiguin en les provocacions del Govern central, que és el que busca. 
Esther Vera, per exemple,  demana el civise en el següent fragment: 
 

“Un cop més es demostra a una majoria de catalans que la via del diàleg, la 

negociació i l’entesa respectuosa entre socis és una quimera. (…) L’única arma és 

el civisme del sobiranisme davant qualsevol agressió a l’autogovern. La 

determinació pacífica i racional.”. (20 setembre, Diari Ara) 
 
Algun autor com per exemple Esther Vera, es dirigeix a la població però d’Espanya en 

global, demanant com pot ser que no els hi faci vergonya viure en aquest país:  
 

“Estimats amics espanyols: ¿de veritat voleu viure en un estat com aquest? ¿On és el 

vostre coratge? Si no reaccioneu, també vosaltres us degradeu”. (1 octubre, Diari Ara) 

 
D’altra banda, els autors unionistes titllen a la ciutadania independentista de deixar-se 
portar pels polítics i no ser gens crítica. De creure’s tot el que se’ls hi diu i no analitzar 

res. Álex Sàlmon expressa aquesta idea en alguns dels seus articles: 
 

“Un estudio contemporáneo sobre la transformación de una parte de la sociedad que ya 
estaba preparada para recibir según qué mensajes y no hacerse preguntas. Porque esa es 
la gran carencia de este proceso: ha formado ciudadanos dispuestos a no cuestionar nada. 
Y eso no es muy sano”. (12 octubre, El Mundo) 

 
També es denomina el procés com a moviment emocional, on les persones es deixen 
portar pel que senten i els diuen els polítics, sense pensar racionalment. Això ho 
expressa Milagros Pérez (neutral) en el següent fragment: 
 

“La imagen del jugador del Barça llorando refleja uno de los aspectos que explican la 
fuerza que el movimiento independentista ha alcanzado en Cataluña: su fuerte componente 
emocional”. (5 octubre, El País) 
 

Manuel Lucas Giralt també manifesta aquesta idea:  
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“Subestimé el peso de lo sentimental en la política. Y pesa, vaya si pesa. Que se lo digan a 
mi teléfono móvil, rendido ante la avalancha sin fin de mensajes, bastante sentimentales, 
de los grupos de whatsapp”. (10 octubre, El País) 

 
Per últim, aquells articulistes partidaris del diàleg, es dirigeixen a la ciutadania com la 
font per fer allò que el Govern i els polítics no han sigut capaços de fer: diàleg i 
negociació. Mostren el procés com un problema dels polítics, que no arriba a la 
població, ja que aquesta entre ella no té problemes, i serà la que hi posarà remei. N’és 

un exemple aquests fragments d’Albert Sáez: 
 

“No sabemos lo que harán este martes los que mandan, aquí y allí. Pero personalmente 

sigo confiando en mis conciudadanos, en los que llevan años manifestándose y en los que 
empezaron a hacerlo este domingo”. (9 octubre, El Periódico) 
 
“Si de los políticos depende, el día después será un infierno, solo queda que los votantes lo 

arreglen primero. Y esa no parece una decisión nada fácil”. (18 desembre, El Periódico) 
 
Es pot veure com tots els autors són conscients de la importància de la població i la 
ciutadania. Cadascú s’hi dirigeix segons els propis interessos. Sí és cert que part de la 

població partidària de l’independentisme s’hi va posicionar sense qüestionar als 

polítics, també n’hi ha que s’hi enfronta o que n’és crítica, com demostra Bernat 

Dedéu. Tot i això, la proporció de tertulians crítics i els totalment entregats, sense 
qüestionar pràcticament res, serien una representació de la proporció ciutadana. És a 
dir, els autors unionistes i alguns neutrals mostren la realitat al defensar que molts 
independentistes han comprat el discurs dels polítics sense criticar-lo.  
 
D’altra banda, molts dels autors utilitzen les seves paraules per demanar a la població 

allò que volen que es faci, com mantenir el pacifisme, o descriure el poble segons el 
que creuen necessari ells que s’ha de fer. Per tant, en el cas dels sobiranistes, 

mostren la realitat parcialment o modificada segons la seva voluntat, per tal que els 
lectors actuïn o pensin segons els seus interessos.  
 
- Problema 15: Ús dels termes 
 
El següent fragment de Milagros Pérez defineix la situació real que hi ha entre les dues 
ideologies a l’hora d’escriure els articles: 
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“Uno de los peores síntomas del conflicto catalán es que los términos que una y otra parte 
utilizan para definir lo que ocurre no se corresponden con la realidad. Ambos se acusan de 
mentir y ambos mienten o por lo menos, ambos retuercen los conceptos y las palabras 
hasta hacerlos irreconocibles. Cada una de las partes acusa a la otra de haber perpetrado 
un golpe de Estado, cada una se erige en genuina defensora de la democracia y ambas se 
acusan mutuamente de prácticas totalitarias”. (24 setembre, El País) 

 
Cadascun dels bàndols empra els termes per definir les situacions adients als seus 
pensaments. En molts casos, s’acusen del mateix o un únic terme, s’utilitza ambdós 

bàndols per acusar a l’altre. Per exemple, es veu clar en el concepte de democràcia. 

Els autors de les dues ideologies acusen als altres de ser antidemocràtics, i utilitzen 
termes com “cop d’estat”. En el cas del bàndol sobiranista, titllen al Govern central de 

no ser una democràcia formal per les repressions i mesures implementades per tal 
d’aturar el procés. N’és un exemple el següent fragment de Cristina Sánchez: 
 

“Tampoco es nuevo que haya tanta gente supuestamente de juicio y/o normal que mire 

hacia otro lado; hemos de tener claro que el miedo al Estado es del todo incompatible con 
la democracia”. (13 desembre, La Vanguardia) 

 
En l’article següent de Germà Capdevila hi ha un exemple de l’ús del terme cop 

d’estat: 
 

“Des que Mariano Rajoy va anunciar el cop d'estat sobre Catalunya, hem vist unes quantes 
mostres en aquest sentit”. (22 octubre, Nació Digital) 
 

D’altra banda, autors unionistes defineixen la falta de democràcia en el bàndol 
independentista pel fet de saltar-se la llei i imposar fets a la comunitat autònoma dels 
que no tota la població hi està d’acord. En el següent fragment d’Álex Sàlmon es pot 

veure tant l’ús del terme cop d’estat com la denominació dels actes independentistes 
com a poc democràtics: 
 

“Me cuesta aceptar que tanta inteligencia comunicativa, aunque sea con el golpe al Estado 
de derecho del pasado 6 de septiembre en el Parlament, acabe siendo lanzada por la 
borda, con una decisión tan unilateral y poco sólida democráticamente, con una proclama 
en el Parlament que ni sus observadores internacionales aceptan como suficiente”. (10 

octubre, El Mundo) 
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Per part dels autors sobiranistes, és molt corrent la comparació de la situació actual 
amb l’època del franquisme. Buscant similituds i mostrant que Espanya encara no ha 

superat aquella època dictatorial. Es pot veure, per exemple, en el següent fragment 
de Germà Capdevila:  
 

“És possible que la justícia belga acabi de descobrir a ulls d'Europa que l'estat espanyol és 
una carcassa buida. Per fora té l'aparença d'una democràcia occidental consolidada, però 
per dins les estructures socials, econòmiques i polítiques del franquisme són ben vives”. (5 

novembre, Nació Digital) 
 
També en articles de Joan B Cula o Esther Vera ja que, com he comentat, és una 
comparació molt corrent entre els autors independentistes:  
 

“En los viriles años de 1939 y sucesivos, a la ralea rojo-separatista se la fusilaba, y 
asunto concluido. Ahora (“¡A por ellos...!”) sólo se la amenaza, procesa y detiene, se le 

infligen multas astronómicas, se la demoniza por sediciosa y traidora (y si cabe poner 

por ahí en medio al venezolano Nicolás Maduro, miel sobre hojuelas)”. (29 setembre, 
El País) 

  
“El Piolín s’ha convertit en el símbol de l’arribada dels efectius policials atracats al port. 

Però el somriure se’ns congelarà quan baixin del vaixell i despertin el record de 

l’Espanya carpetovetònica. L’Espanya de la qual ni ella mateixa aconsegueix fugir”. (25 

setembre, Diari Ara) 

 
Són termes no encertats per a parlar d’un procés en l’actualitat. Espanya compta amb 

un Govern format per diferents grups, que han sigut escollits democràticament per la 
població mitjançant unes eleccions. Es pot estar més o menys en contra dels actes 
dels partits, però en cap cas això va en contra de la democràcia (actuen d’acord amb 

les lleis), o que es pugui assimilar a una etapa on a Espanya hi havia un règim 
dictatorial, sense pràcticament drets per a la població. Poden ser mesures més 
repressives per certs col·lectius, amb la base d’una Constitució i unes lleis més aviat 

conservadores, però no anti democràtiques o franquistes.  
 
D’altra banda, penso que tampoc hauria de ser un terme utilitzat pels autors 

unionistes, ja que el que porten demanant els independentistes durant un llarg temps 
és poder escollir la seva voluntat a les urnes, un dret democràtic. Volen seguir la 
voluntat del poble i escollir-ho, però no se’ls escolten. Poden ser vistos com a més 
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radicals, i també fora de les lleis marcades per l’Estat, però no en contra de la 

democràcia, sinó intentant aconseguir drets que aquesta els hauria de garantir. 
 
Per tant, ambdós bàndols utilitzen uns termes poc preciosos o fan unes comparacions 
poc encertades en els seus articles, donant imatges equivocades i perjudicials a 
l’ideari dels lectors. Modifiquen la realitat per tal que es relacionin certs actes o actors 

a imatges molt pejoratives.  
 
Un altre dels fets comentats és l’ús de termes com “presos polítics” o “exili”, per referir-
se a els polítics del bàndol independentista. Com és evident, l’ús d’aquests termes 

apareix en els articles dels autors independentistes.  
 
En el cas de pres polític, es justifica amb el fet que són persones empresonades per 
les seves idees, i no per haver comès un delicte. En aquest cas, no seria un terme 
plenament encertat ja que es poden considerar les mesures desproporcionades o molt 
estrictes en comparació a altres judicialitzacions, però sí que hi ha delictes comesos. 
Els polítics independentistes van saltar-se les lleis i van desenvolupar certs actes, tot i 
els advertiments de la justícia. Montserrat Nebrera escriu un fragment en un article que 
mostra aquesta idea i també opina sobre el fet de prohibir els termes en els mitjans:  
 

“(…) que els mitjans de comunicació no puguin emprar les expressions “govern a l’exili” o 

“presos polítics” sembla una prohibició encertada, però no pel fet obvi de què ni una cosa ni 

l’altra poden existir en un Estat europeu del segle XXI, ans perquè qui les utilitza demostra 

fent-ho que està prenent partit, la qual cosa és incompatible amb el compromís amb la 
veracitat, única condició exigida constitucionalment a la seva feina. El periodista, si és gent 
formada, ha de distingir el pres polític del polític pres, i si no ho sap distingir, ha equivocat 
la professió”. (3 desembre, El Món) 

  

L’ús del terme exili seria semblant a la situació anterior. Els membres han hagut de 

marxar perquè s’han saltat la llei i la justícia els persegueix, més enllà del seu càrrec 
polític. Per tant, l’ús del terme també mostra ja una ideologia implícita i no seria l’ideal 

per tal de mostrar la situació de manera realista i tendint el màxim a l’objectivitat. 
 
D’altra banda, els autors independentistes tendeixen a incloure’s al “nosaltres” del 

col·lectiu independentista i a expressar de forma oberta la seva ideologia. N’és un 

exemple molt clar l’inici d’un dels articles de Miquel Puig, expressant obertament que 

és independentista: 
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“Com els lectors saben, soc independentista. No per raons ètniques (la meva llengua 
materna és el castellà), ni per cap mena d’animadversió a Espanya ni als espanyols, sinó 

perquè fa temps vaig arribar a la conclusió que la relació entre Catalunya i Espanya és 
tòxica, i que totes dues col·lectivitats estarien millor tractant-se com a iguals”. (27 octubre, 

Diari Ara) 

 
Aquesta situació no es plasma a l’altre bàndol. El fet mostra transparència, per una 
part, ja que des del principi queda clara la ideologia de l’autor i cap on tendiran els 

seus arguments. Això també porta a que no es sigui imparcial o arbitrari en molts 
casos. Tot i això, aquesta mateixa situació es pot trobar en els articles on es parla de 
la situació en tercera persona, o no s’expressa la ideologia obertament, ja que l’autor 

no és imparcial, i no ho mostra de manera transparent.  
 
Pel que fa a les identificacions per referir-se als autors, la falta de rigor es troba en 
alguns dels autors sobiranistes. Cal especificar que no és un fet generalitzat, però sí 
que es pot veure en alguns casos. Aquests principalment es basen en el fet que 
alguns articulistes generalitzen l’independentisme com a voluntat de tots els catalans. 

És a dir, es parla de catalans, societat catalana o ciutadans per a referirse a les 
persones partidàries al sobiranisme de Catalunya. Es pot veure en el següent fragment 
de Ferran Cases, per exemple, on es refereix a els catalans com el col·lectiu afectat 
per les actuacions del Govern:  
 

“Assistim, ara sí, a un cop d'estat en tota regla perquè es força l'ordenament jurídic i es fa 
en contra de la voluntat popular del col·lectiu afectat, els catalans”. (20 octubre, Nació 

Digital) 
 
O en el següent fragment on Jordi Cabré es refereix als independentistes com a poble 
català:  
 

“El discurs covard, amenaçador i infame del rei Felip VI ha trencat l’últim fil (dir ponts seria 
exagerat) entre el poble català i aquest Estat retrògrad i maltractador”. (5 octubre, El Punt 

Avui) 

 
És evident que les generalitzacions com a tota una població per referir-se a la 
ideologia d’un col·lectiu no és un procediment realista ni objectiu. Es dóna una idea 
equivocada de la situació i les representacions i s’aïlla a aquelles persones que no 

pensen com aquest col·lectiu.  
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D’altra banda, gairebé la totalitat dels articulistes defineixen l’interès general segons la 

ideologia del bàndol al que són partidaris. Ja sigui la independència, l’aplicació de 

l’article 155 com el diàleg. És a dir, és habitual en els articles d’opinió llegits per aquest 

treball que els autors mostrin la seva ideologia com el que més convé a la societat.  
 
Hipòtesis general 2: Els tertulians defensen discursos que segueixen el quadrat 
de polarització ideològic. 
 
A partir dels resultats extrets en aquesta segona part, s’ha estudiat la segona hipòtesis 

general del treball. Aquesta s’ha desenvolupat mitjançant les següents hipòtesis 
específiques: 
 
HE4. En relació amb els actors i “contra actors” del procés 
 
HE5. En relació a valoracions i mesures del procés 
 
HE6. En relació a valoracions de les contramesures 
 
HE7. En relació a l’ús de la terminologia política 
 
HE8. En relació a valoracions dels fets 
 
HE9. En relació a identificacions no rigoroses dels actors 
 
S’ha pogut veure en el desenvolupament dels problemes que els membres dins d’una 

ideologia defensen unes mateixes idees seguint el quadrat de polarització ideològic. 
En el cas del desenvolupament d’aquest treball ens trobem però un grup intermedi, el 
neutral, que depenent de l’autor i el tema es posiciona en un o altre dels bàndols 

establerts.  
 
Aquestes hipòtesis, totalment verificades, s’exemplifiquen amb fragments dels articles 
al llarg del desenvolupament dels problemes. Ens trobem amb dos bàndols molt 
extrems i allunyats l’un de l’altre, pel que les versions dels fets són distants i el quadrat 

de polarització ideològica és molt notori.  
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Cadascun dels extrems té els seus actors i contractors (govern i polítics catalans o 
espanyols, Guàrdia Civil, ciutadans, etc.), que entre un i altre bàndol són a la inversa. 
Així, els actors propis són aquells que realitzen les accions, fets i mesures adequades 
en referència a cada problema, mentre que els altres actuen de forma incorrecta. Per 
tant, cadascun dels extrems mostra el seu relat dels fets, que ofereix la realitat de 
manera parcial i manipulada segons els interessos, afavorint als actors propis i a la 
mateixa ideologia.  
 
La mateixa situació es plasma en el cas de l’ús de terminologia i identificacions dels 

autors, com es pot observar principalment en el problema 15. Uns mateixos termes 
s’utilitzen en els dos extrems per qualificar negativament als altres. S’acusen d’una 

mateixa cosa segons el punt de vista i versió pròpia. També es denominen certes 
accions o actors segons convé. Ja sigui amb la denominació d’un fet, com el 

referèndum que es qualifica com a legítim o com a il·legal, com amb la delimitació d’un 

col·lectiu (per exemple, globalitzar els independentistes com a catalans, o parlar de 
majoria silenciosa com a posició majoritària a Catalunya).  
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5. Conclusions 
 
L’interès d’aquest tema sorgeix arrel de la seva immediata actualitat. El procés 
sobiranista de Catalunya ha omplert el dia a dia dels ciutadans i ha fet que moltes 
persones que normalment no s’interessaven per la política, s’hi hagin implicat. Tot i 

això, sembla que la població s’informa a través dels mitjans o opinions afins a la seva 

ideologia. 
 
Amb l‘estudi de les tertúlies realitzades a les diferents cadenes de televisió nacionals 
com a punt de partida, s’han estudiat els diferents articles d’opinió escrits pels 

tertulians participants a TV3, ja que ha sigut una de les cadenes més polèmiques i 
criticades des del Govern central durant el procés, a més de ser la més plural segons 
l’estudi esmentat.  

 
S’ha de tenir en compte que a l’hora de realitzar l’anàlisi i resultats només s’han 

estudiat aquells autors que escriuen articles d’opinió, que són la meitat dels que van 
participar en les tertúlies. Analitzant la ideologia de tots, els resultats podrien variar en 
quant a percentatge segons les ideologies. També considerar que al realitzar l’anàlisi 

dels fets i posteriorment el seu ús en els resultats per valorar el discurs dels autors, 
només s’ha tingut en compte els esdeveniments fins la data límit del treball, el 21 de 

desembre. Fets que han tingut lloc posteriorment a la data no s’han considerat en 

aquest treball. Tenint en compte aquests, en l’actualitat, també podria ser que els 

resultats variessin.  
 
Mitjançant el desenvolupament del treball, s’han assolit els objectius plantejats. Per 

una banda, “estudiar la ideologia que defensen els tertulians”, reconstruint la matriu 

ideològica construida amb les columnes. S’ha de tenir en compte que l’anàlisi de la 

ideologia unionista ha sigut molt més limitada ja que només hi havia dos autors 
d’aquest col·lectiu. Aquest punt també fa concloure que, dels que escriuen en 

columnes, TV3 en les seves tertúlies va donar molta més veu als tertulians 
sobiranistes. La seva pluralitat no està equilibrada, tot i que no hi ha l’anàlisi de cap 

altra cadena per realitzar-ho de forma comparativa. Simplement es pot veure que es 
dóna molta més veu als articulistes sobiranistes que no als unionistes. S’ha de tenir en 

compte, però, que el col·lectiu d’autors “neutrals” també és nombrós.  
 
Així doncs, es pot veure que ens trobem amb dos bàndols que estan en els extrems, 
és a dir, molt distanciats entre ells. La realitat que reflexa cadascun és molt diferent a 
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la de l’altre. Com s’ha comentat, hi ha un grup intermedi, “neutral”, que no es posiciona 

en cap dels extrems i és partidari del diàleg. Dins d’aquest intermedi però, ens trobem 
igualment que els autors tendeixen més per una banda que per l’altra.  
 
Referent als conceptes de l’anàlisi crític del discurs, es pot observar que el Govern 

central té el domini del poder, ja que les lleis són favorables a ell i d’aquest depèn 

modificar-les. L’extrem sobiranista actua al marge de la llei però no pot fer res quan 
l’Estat central aplica allò que està a la Constitució. Clarament doncs, el col·lectiu 

dominant és el Govern espanyol. 
 
D’altra banda, també s’ha pogut veure que els tertulians que escriuen en un diari 
acostumen a ser  gairebé tots o de la mateixa ideologia, o d’una posició neutral que no 

difereixi gaire d’aquesta. En alguns casos, fins i tot (Esther Vera o Álex Sàlmon), els 

directors del propi diari escriuen articles d’opinió en aquest, fet que marca la ideologia 

global del diari.  
 
També s’ha assolit el segon objectiu, “estudiar l’estratègia discursiva”. En aquest ha 

quedat totalment visible el quadrat ideològic de Van Dijk: cadascun dels extrems 
maximitza les seves propietats bones i les dolentes de l’altre bàndol, i minimitza les 
dolentes pròpies i bones dels altres. L’únic cas en el que s’ha pogut observar 

autocrítica és, per part dels autors sobiranistes, quan els polítics no van actuar prou 
activament i els va faltar estratègia per desenvolupar el full de ruta per la 
independència de Catalunya.  
 
A part d’ocultar aquells fets que no interessa perquè no beneficien al propi bàndol o no 

perjudiquen al contrari, també s’ha pogut observar un distanciament i diferència en l’ús 

del llenguatge. Des de la manera de referir-se a un col·lectiu per minimitzar-lo o 
maximitzar-lo, fins al punt de l’ús de certes paraules, com “democràcia” o “cop d’estat”, 

o comparacions amb èpoques passades del país, amb el franquisme. Aquests termes 
s’utilitzen i es justifiquen per cada extrem segons convé.  
 
Així doncs, s’observa com cadascun dels bàndols tenint en compte, com ja s’ha 

comentat, que la representació dels unionistes és mínima, desenvolupa el seu discurs 
des del punt de vista dels actors favorables a la seva ideologia, beneficiant-los. Sí que 
podem veure els articles dels tertulians “neutrals”, que són crítics amb accions 

d’ambdós bandes i poden mostrar els fets des d’un punt de vista que s’escau més a la 

realitat. Tot i això, amb l’anàlisi dels articles, queda reflectit el fet que “els receptors del 
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llenguatge mediàtic tenen una configuració mental diferent en funció dels interessos 
ideològics dels mitjans que miren”, concepte de l’anàlisi crític del discurs. La població, 

si només llegeix els articles adients a la seva ideologia, té una visió parcial de la 
realitat i el conflicte.  
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públiques. Consultat 8 maig 2018, des de  
https://books.google.es/books?id=C1MIoZfFK9AC&printsec=frontcover&hl=es#v=onep
age&q&f=false 

Alabat, J. (2017 octubre 18). ¿Què és el delicte de sedició i el de rebel·lió? El 
Periódico: política. Consultat 23 abril 2018, des de  
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20171017/delicte-de-sedicio-rebellio-codi-penal-
penes-de-preso-referendum-unilateral-6344514 
 
Ara. (2018 desembre 21). Eleccions 21-D. Diari Ara: eleccions. Consultat 12 abril 
2018, des de https://eleccions.ara.cat/parlament-21d 
 
Canel, María José. (2006). Comunicación política: una guía para su estudio y práctica. 
Consultat 15 maig 2018, des de  
http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/6677a5_comunicacionpoliticaunaguiadeestu
dio.pdf  

CCMA. (2017 novembre 2). Alguns polítics internacionals condemnen 
l’empresonament dels consellers cessats. CCMA: notícies. Consultat 18 abril 2018, 
des de http://www.ccma.cat/324/alguns-politics-internacionals-condemnen-
lempresonament-dels-consellers-cessats/noticia/2818807/ 
 
CCMA. (2018). Missió i principis. Consultat 8 maig 2018, des de 
http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/missio-i-principis/ 

http://elmon.cat/politica/junta-electoral-demana-als-mitjans-publics-deixar-dusar-termes-govern-lexili-consellers-empresonats
http://elmon.cat/politica/junta-electoral-demana-als-mitjans-publics-deixar-dusar-termes-govern-lexili-consellers-empresonats
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5136602/declaracion-independencia-cataluna-10-octubre-2017/
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5136602/declaracion-independencia-cataluna-10-octubre-2017/
https://books.google.es/books?id=C1MIoZfFK9AC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=C1MIoZfFK9AC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20171017/delicte-de-sedicio-rebellio-codi-penal-penes-de-preso-referendum-unilateral-6344514
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20171017/delicte-de-sedicio-rebellio-codi-penal-penes-de-preso-referendum-unilateral-6344514
https://eleccions.ara.cat/parlament-21d
http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/6677a5_comunicacionpoliticaunaguiadeestudio.pdf
http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/6677a5_comunicacionpoliticaunaguiadeestudio.pdf
http://www.ccma.cat/324/alguns-politics-internacionals-condemnen-lempresonament-dels-consellers-cessats/noticia/2818807/
http://www.ccma.cat/324/alguns-politics-internacionals-condemnen-lempresonament-dels-consellers-cessats/noticia/2818807/
http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/missio-i-principis/


79 
 

 
Colomé, Gabriel. (1994). Política y medios de comunicación: una aproximación teórica. 
Consultat 6 maig 2018, des de  
https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_91.pdf?noga=1  

Dalmau, A. (2017, octutbre 1). Sindicatos y entidades convocan una huelga general en 
Catalunya para el martes. El Periódico: política. Consultat 15 març 2018, des de 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171001/huelga-paro-general-cataluna-
6325237 
 
EFE. (2017 setembre 7). Decisiones del Constitucional sobre el proceso soberanista 
catalán. La Vanguardia: política. Consultat 22 abril 2018, des de 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170907/431109862536/decisiones-del-
constitucional-sobre-el-proceso-soberanista-catalan.html  
 
EFE ep. (2017 octubre 11). Rajoy da un plazo de cinco días a Puigdemont para que 
responda a su requerimiento. La Opinión A Coruña: España. Conslutat 22 març 2018, 
des de http://www.laopinioncoruna.es/espana/2017/10/11/consejo-ministros-estudia-
medidas-excepcionales/1225195.html 
 
EFE. (2017 octubre 30). La Fiscalía es querella per rebel·lió contra Puigdemont, 
consellers i mombres de la Mesa de Parlament. Publico: La Cafetera. Consultat 30 
març 2017, des de http://www.publico.es/public/fiscalia-querella-per-rebel-lio-
puigdemont-consellers-i-membres-mesa-parlament.html   
 
El Confidencial (2017 octubre 10). “Hoy día 10 ce octubre, se empieza a escribir la 

historia sde la república catalana”. El Confidencial: Cataluña. Consultat 16 març 2018, 
des de https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-10/discurso-
puigdemont-referendum-independencia-cataluna_1458463/ 
 
El Nacional. (2017 octubre 1). La policía española saca pecho de la violencia contra 
los manifestantesen Twitter. El Nacional: referéndum. Consultat 23 abril 2018, des de 
https://www.elnacional.cat/es/politica/guardia-civil-presume-violencia-
twitter_197304_102.html 
 
El Nacional. (2018 febrer 22). Catalunya, millor nota en llengua castellana entre els 
territoris amb llengua oficial. El Nacional: immersió lingüística. Consultat 10 abril 2018, 

https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_91.pdf?noga=1
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171001/huelga-paro-general-cataluna-6325237
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171001/huelga-paro-general-cataluna-6325237
http://www.lavanguardia.com/politica/20170907/431109862536/decisiones-del-constitucional-sobre-el-proceso-soberanista-catalan.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170907/431109862536/decisiones-del-constitucional-sobre-el-proceso-soberanista-catalan.html
http://www.laopinioncoruna.es/espana/2017/10/11/consejo-ministros-estudia-medidas-excepcionales/1225195.html
http://www.laopinioncoruna.es/espana/2017/10/11/consejo-ministros-estudia-medidas-excepcionales/1225195.html
http://www.publico.es/public/fiscalia-querella-per-rebel-lio-puigdemont-consellers-i-membres-mesa-parlament.html
http://www.publico.es/public/fiscalia-querella-per-rebel-lio-puigdemont-consellers-i-membres-mesa-parlament.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-10/discurso-puigdemont-referendum-independencia-cataluna_1458463/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-10/discurso-puigdemont-referendum-independencia-cataluna_1458463/
https://www.elnacional.cat/es/politica/guardia-civil-presume-violencia-twitter_197304_102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/guardia-civil-presume-violencia-twitter_197304_102.html


80 
 

des de https://www.elnacional.cat/ca/societat/catalunya-millor-nota-llengua-
castellana_241650_102.html 
 
El pati descobert. (2015 octubre 3). Independentisme i unionisme, dos blocs poc 
permeables entre si. Ara: poítica. Consultat 20 abril 2018, des de 
https://www.ara.cat/politica/Dos-blocs-poc-impermeables_0_1442255910.html 
 
Enguix, Salvador (2015): «Periodismo especializado y espe- cialización política», 
Mediaciones Sociales, no 14, pp. 103-128. Consultat 3 maig 2018, des de: 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2015.n14.51561 

Europa Press. (2017 setembre 19). El PP lanza una campaña en Twitter para 
“desmontar” las “mentiras” de los independentistas. Europa Press: España. Consultat 
23 abril 2018, des de http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-lanza-campana-
twitter-desmontar-mentiras-independentistas-20170919131309.html 
 
Europa Press. (2017 novembre 2017). El TC anula por inconstitucional la DUI e insta 
una nueva querella por desobediencia contra Forcadell. Europa Press: España. 
Consultat 2 abril 2018, des de http://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-anula-
inconstitucional-dui-insta-nueva-querella-desobediencia-contra-forcadell-
20171108142321.html  
 
Florio, L. (2017 octubre 8). ¿Qué es una sede social y por qué genera tanto ruido un 
cambio? La Vanguardia: economía. Consultat 5 abril 2018, des de 
http://www.lavanguardia.com/economia/20171008/431867296684/sede-social-
empresa-catalunya-espana.html  
 
Generalitat de Catalunya. (2015). La llengua a l’escola catalana: un model d’èxit. 

Consultat 9 abril 2018, des de  
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografi
es/llengua-catalana-model-exit/llengua_catalana_escola_model_exit.pdf 
 
Gerstlé, Jacques. (2005). La comunicación política. Consultat 4 maig 2018, des de 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/gerstle.pdf 

Giró, Francesc Xavier. (1999). Anàlisi crítica del discurs sobre nacionalisme i identitat 
als editorials de la premsa diària publicada a Catalunya des de la transició fins al 

https://www.elnacional.cat/ca/societat/catalunya-millor-nota-llengua-castellana_241650_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/catalunya-millor-nota-llengua-castellana_241650_102.html
https://www.ara.cat/politica/Dos-blocs-poc-impermeables_0_1442255910.html
http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2015.n14.51561
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-lanza-campana-twitter-desmontar-mentiras-independentistas-20170919131309.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-lanza-campana-twitter-desmontar-mentiras-independentistas-20170919131309.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-anula-inconstitucional-dui-insta-nueva-querella-desobediencia-contra-forcadell-20171108142321.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-anula-inconstitucional-dui-insta-nueva-querella-desobediencia-contra-forcadell-20171108142321.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-anula-inconstitucional-dui-insta-nueva-querella-desobediencia-contra-forcadell-20171108142321.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20171008/431867296684/sede-social-empresa-catalunya-espana.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20171008/431867296684/sede-social-empresa-catalunya-espana.html
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/llengua-catalana-model-exit/llengua_catalana_escola_model_exit.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/llengua-catalana-model-exit/llengua_catalana_escola_model_exit.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/gerstle.pdf


81 
 

govern del PP (1977-1996). Consultat 20 maig 2018, des de 
https://www.tesisenred.net/handle/10803/4206 

Guindal, C. (2017 octubre 16). La juez decreta prisión sin fianza para Sánchez y 
Cuixart por un supuesto delito de sedición. La Vanguardia: Política. Consultat 29 març 
2018, des de http://www.lavanguardia.com/politica/20171016/432126863253/jordi-
sanchez-cuixart-prision.html 
 
Iborra, Y. (2017, setembre 20). Proptestas multitudinarias en Barcelona al grito de 
“votaremos”. El diario: Catalunya. Consultat 14 març 2018, des de 
https://www.eldiario.es/catalunya/Protestas-multitudinarias-Barcelona-grito-
votaremos_0_688732059.html  
 
Intersindical CSC. (2017, octubre 4). Valoració de la Vaga General del 3 d’octubre. 
Intersindical CSC: economia. Consultat 15 març 2018, des de http://www.intersindical-
csc.cat/2017/10/04/valoracio-de-la-vaga-general-del-3-doctubre/ 
 
La Directa. (2017 novembre 15). L’Estat espanyol mobilitza forces de l’Ibex 35 contra 

la independència. La Directa: política. Consultat 5 abril 2018, des de 
https://directa.cat/lestat-espanyol-mobilitza-forces-de-libex-35-contra-independencia  
 
Madrid. (2017 octubre 18). Por qué los ‘jordis’ no son presos políticos. El País: desafío 
independentista. Consultat 29 març 2018, des de  
https://elpais.com/elpais/2017/10/17/hechos/1508244157_265138.html 
 
Mármol, I. (2017 novembre 21). C’s y PP piden inspecciones contra el adoctrinamiento 

en las escuelas. El Periódico: política. Consultat 6 abril 2018, des de 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171121/inspeccion-escuela-adoctrinamiento-
6439266 
 
Nani. (2013 juny 27). Arguments econòmics a favor de la independència. [Entrada 
blog] Consultat des de https://vocxi.assemblea.cat/2013/06/27/arguments-economics-
a-favor-de-la-independencia/ 
 
Pardo, I. (2017 novembre 21). Los otros factores por los que Barcelona no era la mejor 
sede para la EMA. La Vanguardia: Barcelona. Consultat 18 abril 2018, des de 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/4206
http://www.lavanguardia.com/politica/20171016/432126863253/jordi-sanchez-cuixart-prision.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171016/432126863253/jordi-sanchez-cuixart-prision.html
https://www.eldiario.es/catalunya/Protestas-multitudinarias-Barcelona-grito-votaremos_0_688732059.html
https://www.eldiario.es/catalunya/Protestas-multitudinarias-Barcelona-grito-votaremos_0_688732059.html
http://www.intersindical-csc.cat/2017/10/04/valoracio-de-la-vaga-general-del-3-doctubre/
http://www.intersindical-csc.cat/2017/10/04/valoracio-de-la-vaga-general-del-3-doctubre/
https://directa.cat/lestat-espanyol-mobilitza-forces-de-libex-35-contra-independencia
https://elpais.com/elpais/2017/10/17/hechos/1508244157_265138.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171121/inspeccion-escuela-adoctrinamiento-6439266
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171121/inspeccion-escuela-adoctrinamiento-6439266
https://vocxi.assemblea.cat/2013/06/27/arguments-economics-a-favor-de-la-independencia/
https://vocxi.assemblea.cat/2013/06/27/arguments-economics-a-favor-de-la-independencia/


82 
 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171121/433054909560/factores-
barcelona-agencia-europea-medicamento-economia-ema-amsterdam-milan.html 
 
Parlament de Catalunya. (2006). Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya. Consultat 10 març 2018, des de  
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48104.pdf  
 
Parlament de Catalunya (2018). Notícies. Consultat 10 març 2018, des de 
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270285302 
 
Patraix, Ll. (2014 setembre 22). Desmuntant les tres grans fal·làcies de l’unionisme 

espanyol. [Entrada blog] Consultat des de  
https://blocs.mesvilaweb.cat/Lluis_Patraix/?p=268195 
 
Pérez, J. (2017, octubre 2). El Estatuto de Catalunya. El diario: Zona Crítica. Consultat 
12 març 2018, des de https://www.eldiario.es/zonacritica/Estatuto-
Cataluna_6_692990719.html  
 
Piñol, A. (2017 octubre 9). Masiva manifestación en Barcelona a favor de la 
Constitución y la unidad de España. El País: desafío independentista. Consultat 16 
març 2018, des de  
https://elpais.com/ccaa/2017/10/08/catalunya/1507444172_851999.html 
 
Pruna, G. (2017 octubre 31). Puigdemont s’endú mig Govern a Brussel·les i es 
planteja l’asil. Ara: politica. Consultat 2 abril 2017, des de  
https://www.ara.cat/politica/Puigdemont-sendu-Govern-Brusselles-
planteja_0_1897610288.html 
 
Redacció. (2014 novembre 6). Informe: L’espiral del silenci a anàlisi. Mèdiacat: 
actualitat. Consultat 20 abril 2018, des de https://www.media.cat/2014/11/06/informe-
l’espiral-del-silenci-a-analisi/ 
 
Redacció. (2015 setembre 17). Albiol i Arrimadas pugnen pel lideratge del bloc 
unionista al debat electoral del 8TV. Ara: política. Consultat 20 abril 2018, des de 
https://www.ara.cat/politica/Albiol-Arrimadas-lideratge-unionista-
electoral_0_1432657028.html 
 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171121/433054909560/factores-barcelona-agencia-europea-medicamento-economia-ema-amsterdam-milan.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171121/433054909560/factores-barcelona-agencia-europea-medicamento-economia-ema-amsterdam-milan.html
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48104.pdf
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270285302
https://blocs.mesvilaweb.cat/Lluis_Patraix/?p=268195
https://www.eldiario.es/zonacritica/Estatuto-Cataluna_6_692990719.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/Estatuto-Cataluna_6_692990719.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/08/catalunya/1507444172_851999.html
https://www.ara.cat/politica/Puigdemont-sendu-Govern-Brusselles-planteja_0_1897610288.html
https://www.ara.cat/politica/Puigdemont-sendu-Govern-Brusselles-planteja_0_1897610288.html
https://www.ara.cat/politica/Albiol-Arrimadas-lideratge-unionista-electoral_0_1432657028.html
https://www.ara.cat/politica/Albiol-Arrimadas-lideratge-unionista-electoral_0_1432657028.html


83 
 

Redacció El HuffPost Agencias. (2017, setembre 21). Tensión en Barcelona entre la 
policía y los maifestantes tras los registros de la Guardia Civil: La Mossos han cargado 
para intentar asegurar la salida de la Guardia Civil. Huffington Post: Política. Consultat 
12 març 2018, des de https://www.huffingtonpost.es/2017/09/21/tension-en-barcelona-
entre-la-policia-y-los-manifestantes-tras-los-registros-de-la-guardia-civil_a_23217389/ 
 
Redacció. (2017, setembre 22). Sànchez i Cuixart, acusats per l’estat espanyol en una 

gran causa per sedició. VilaWeb: país. Consultat 22 març 2018, des de 
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-fiscalia-denuncia-per-sedicio-jordi-sanchez-i-jordi-
cuixart-per-la-mobilitzacio-contra-el-cop/ 
 
Redacción. (2017 octubre 1). Mandatarios y políticos internacionals condenan la 
violencia policial en Catalunya. El Diario: política. Consultat 12 abril 2018, des de 
https://www.eldiario.es/politica/Mandatarios-politicos-internacionales-violencia-
Catalunya_0_692581283.html 
 
Redacción. (2017 octubre 1). Reacciones internacionales a las cargas policiales en el 
1-O. La Vanguardia: internacional. Consultat 13 abril 2018, des de 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171001/431696016973/charles-michel-
belgica-corbyn-violencia-dialogo-europa.html 
 
Redacción. (2017 octubre 10). Vídeo y texto iíntegros de la comparecencia de 
Puigdemont ante el Parlament. La Vanguardia: política. Consultat el 18 març 2018, des 
de http://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431967857427/discurso-
puigdemont-parlament-10o.html  
 
Redacción. (2017 octubre 10). ¿Cuáles serían las consecuencias económicas de la 
independencia catalana? El Universal: mundo. Consultat 6 abril 2018, des de 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/cuales-serian-las-consecuencias-economicas-
de-la-independencia-catalana 
 
Redacción. (2018 gener 20). Miles de policías y guardias civiles piden en Barcelona la 
equiparación salarial. La Vanguardia: vida. Consultat 20 abril 2018, des de 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180120/44147334651/manifestacion-policia-
guardia-civil-barcelona.html 
 

https://www.huffingtonpost.es/2017/09/21/tension-en-barcelona-entre-la-policia-y-los-manifestantes-tras-los-registros-de-la-guardia-civil_a_23217389/
https://www.huffingtonpost.es/2017/09/21/tension-en-barcelona-entre-la-policia-y-los-manifestantes-tras-los-registros-de-la-guardia-civil_a_23217389/
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-fiscalia-denuncia-per-sedicio-jordi-sanchez-i-jordi-cuixart-per-la-mobilitzacio-contra-el-cop/
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-fiscalia-denuncia-per-sedicio-jordi-sanchez-i-jordi-cuixart-per-la-mobilitzacio-contra-el-cop/
https://www.eldiario.es/politica/Mandatarios-politicos-internacionales-violencia-Catalunya_0_692581283.html
https://www.eldiario.es/politica/Mandatarios-politicos-internacionales-violencia-Catalunya_0_692581283.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171001/431696016973/charles-michel-belgica-corbyn-violencia-dialogo-europa.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171001/431696016973/charles-michel-belgica-corbyn-violencia-dialogo-europa.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431967857427/discurso-puigdemont-parlament-10o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431967857427/discurso-puigdemont-parlament-10o.html
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/cuales-serian-las-consecuencias-economicas-de-la-independencia-catalana
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/cuales-serian-las-consecuencias-economicas-de-la-independencia-catalana
http://www.lavanguardia.com/vida/20180120/44147334651/manifestacion-policia-guardia-civil-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180120/44147334651/manifestacion-policia-guardia-civil-barcelona.html


84 
 

Regué, J. (2017 octubre 29). El ‘no’ a la independencia vuelve a mostrar músculo en 

Barcelona. El Periódico: Política. Consultat 30 març 2017, des de 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171029/manifestacion-societat-civil-catalana-
barcelona-6388033 
 
Ridao, J. (2018 febrer 17). La defensa del model lingüístic a l’escola des de l’òptica del 
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7. Annexos 



ANNEX 1: Anàlisi del conflicte: fets anteriors

Reforma d’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

El 30 de setembre de 2005 el Parlament de Catalunya va aprovar amb 120 vots a favor 
(88,9%) la proposta de reforma d’Autonomia de Catalunya. Per fer-ho s’havia de derogar la 
Llei Orgànica 4/1979 i establir el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Així, el 2 de novembre de 2005 Artur Mas, Manuela de Madre Ortega i Josep Lluís Cardo 
Rovira, com a representants del Parlament de Catalunya, van a presentar-ho al Congrés 
dels Diputats. L’Estatut plasmava la voluntat d’autogovern de Catalunya expressat i 
perseguit des de 1714. Manifestava la voluntat de reconeixement de la identitat col·lectiva i 
perfeccionament i ampliació de l’autogovern. També definia les institucions de la nació 
catalana i relacions amb els pobles d’Espanya, amb un marc delliure solidaritat amb les 
nacionalitats i regions que la formen, compatible amb el desenvolupament de l’Estat 
plurinacional. El Congrés dels Diputats l’aprova per 197 votsa favor i 146 en contra.

El mateix dia d’aprovació, després d’enjegar una campanya publicitària en contra de la 
reforma de l’Estatut el dia anterior, el Partit Popular presenta un recurs d’inconsctitucionalitat 
davant el Tribunal Constitucional d’Espanya. Es va rebutjar ja que el TC va considerar que 
no es podia presentar un recurs per una llei no aprovada. 

Es construeix una Comissió Mixta Estat-Generalitat per negociar el contingut del nou Estaut. 
El Govern d’Espanya, que estava presidit pel PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, va 
presentar una proposta de redactat alternatiu, modificant la majoria d’articles. L’argumetn era 
garantir la constitucionalitat de l’Estatut. Els articles més conflictius eren la definició de 
Catalunya com a nació i el finançament. 

FInalment s’arriba al Pacte de la Moncloa, entre Artur Mas i Zapatero, amb un redactat final 
amb més del 50% dels articles modificats. El març de 2006 la proposta d’Estatut és 
aprovada a les Corts Generals. El Partit Popular, Eusko Alkartasuna i Esquerra Republicana 
(manifestant el seu rebuig al nou redactat) van votar en contra.



El 16 de juny de 2006 es va celebrar el Referèndum de l’Estatut de Catalunya. Es va aprovar 
amb un 73,9% de vots favorables al sí, tot i tenir una baixa participació, al voltat del 50%. El 
9 d’agost d’aquest mateix any entra en vigor l’Estatut. 

Poc després, l’Estatut rep 7 recursos d’inconstitucionalitat: del Partit Popular, del Defensor 
del Poble (Enrique Múgica, militant del PSOE), i de 4 governs de Comunitats Autònomes. 
Esperant la sentència i com a conseqüència d’aquests fets, el 26 de novembre 12 diaris 
catalans van publicar un editorial conjunt que es titulava “La dignitat de Catalunya”, 
denunciant que un tribunal amb el mandat exhaurit no havia de dictar sentència sobre una 
llei votada pel poble català, i tardar 3 anys a donar la resolució. 

El TC dóna sentència el 28 de juny de 2010 al recurs del PP i rebutja el d’algunes 
Comunitats Autònomes el 9 de setembre. Respecte a la sentència del PP, es declaren 14 
articles inconstitucionals i se’n reinterpreten 27. Entre ells, destaca el fet de declarar que el 
català no és una llengua preferent de l’Administració ni la vehicular del sistema educatiu, no 
s’accepta el deure de conèixer aquesta llengua. Altre cop, el fet que Catalunya no és una 
nació. 

El 10 de juliol de 2010 es realitza una manifestació amb el lema “Som una nació (nosaltres 
decidim)”. Hi van assistir més d’un milió de persones, demanant la independència de 
Catalunya. El 28 de novembre de 2010 Artur Mas guanya les eleccions autonòmiques de 
Catalunya. En el seu programa destacava el pacte fiscal.

D’altra banda, el 20 de novembre de 2011 el Partit Popular de Mariano Rajoy va guanyar les 
eleccions per majoria absoluta a les Corts Generals d’Espanya. 

Pacte Fiscal

L’11 de setembre de 2012 hi ha la primera manifestació multitudinària de la diada a 
Barcelona. Entre 1’5 i 2 milions de persones hi van assistir amb el lema: “Catalunya, nou 
estat d’Europa”. 

El 20 de setembre Artur Mas es va reunir a la Moncloa amb Mariano Rajoy per abordar el 
tema de la proposta de pacte fiscal per Catalunya. Es demanava un finançament preferent 



per a Catalunya, de manera que la regió pogués recaptar i gestionar els seus impostos. 
L’Estat va respondre amb un no rotund i es van trencar les negociacions. 

El 27 de setembre es va aprovar al Parlament una resolució per tal que el govern resultant 

de les eleccions convoqués un referèndum d’autodeterminació abans del 2016. Es 
convoquen eleccions pel 25 de novembre, de les que en surten victoriosos els partits 

favorables al referèndum. 

Declaració de la sobirania catalana

El 23 de gener de 2013 es declara la sobirania catalana que marcava el principi d’un procés 
en el que els ciutadans de Catalunya poguessin triar el seu futur polític com a poble. 

Aquesta declaració és suspesa pel Tribunal Constitucional el 8 de maig de 2013. En 
aquestes dates, també es destapa el cas de corrupció de la família Pujol. 

L’11 de setembre hi ha un altre acte multitudinari: la via catalana per la independència. El 12 

de desembre del mateix any, Artur Mas pacta amb ERC i la CUP la data del referèndum, el 9 
de novembre de 2014, i la doble pregunta: vol que Catalunya esdevingui un Estat?/ En cas 

afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?

Consulta 9-Novembre

El 20 de febrer de 2014 es crea l’Agència de Tributs de Catalunya amb dos objectius: 
aconseguir informació fiscal i tenir el control dels diners. El 25 de març el TC rebutgi el text 

aprovat pel Parlament, i no reconeix Catalunya com un “subjecte jurídic i sobirà” i apel·la al 
diàleg polític en el marc polític. 

El 25 de juliol, el parlament aprova la Llei de Consultes i Soraya Sáez de Santamaría, 

vicepresidenta del Govern Central, anuncia un recurs d’inconstitucionalitat. 

FInalment, el 9 de novembre es celebra una consulta no oficial sobre la independència de 
Catalunya, després que el TC vetés el referèndum d’autodeterminació. Van votar més de 

dos milions de persones, i va guanyar el sí per un 80% de vots favorables. 



Junts Pel Sí: partit per la independència

Es convoquen eleccions anticipades pel 27 de setembre de 2015, en les que guanya Junts 
Pel Sí, una coalició entre ERC, CiU i CUP, amb l’objectiu principal d’assolir la independència. 
Es plantejen com un plebiscit. Es tarden gairebé quatre mesos a nombrar president, ja que 
la CUP es nega a nombrar Artur Mas. Finalment, el 9 de gener de gener de 2016 es nombra 
a Carles Puigdemont, alcalde fins al moment de la ciutat de Girona, com a president de la 
Generalitat de Catalunya.

El 23 de desembre del 2016 es va construir el Pacte Nacional pel Referèndum amb l’objectiu 
de celebrar aquest acte. El 24 de gener de 2017 es presenta el referèndum al Parlament 
Europeu amb Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva. 

Preparatius pel Referèndum

El dia 9 de juny de 2017 Puigdemont anuncia un referèndum sobiranista pel dia 1 d’octubre 
l’aquell any, en el que es vol preguntar als ciutadans si volen que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de república, en un acte en el Pati dels Tarongers.

El 13 de juny el Fiscal Superior de Catalunya presenta al TSJC una querella contra Meritxell 
Borràs i Francesc Esteve per l’acord per la compra d’urnes, acusant-los de desobediència, 
prevaricació i malversació de fons públics. Durant el mes de juliol la Guàrdia Civil cita a 
declarar a diferents persones impulsores del referèndum

El 23 d’agost de 2017 la majoria independentista del Parlament presenta i registra la Llei de 
transitorietat jurídica i fundacional de la República.  El 6 de setembre es protagonitza una 
sessió tensa en el Parlament català, on s’aprova la Llei del Referèndum (regulava la 
celebració del referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, les 
conseqüències en funció del resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya). 

El secretari general del Parlament, Xavier Muró, i el lletrat principal d’aquest, Antoni Bayona, 
es van negar a publicar i firmar el projecte de llei perquè el consideraven contrari a les 
resolucions anteriors del TC i, per tant, il·legal. Prèviament havien advertit de la il·legalitat 
que suposaria tramitar aquesta llei. 



Els diputats opositors s’absenten de la Càmera en senyal de protesta. Es firma la 

convocatòria de la consulta, que el dia següent és suspesa provisionalment pel Tribunal 
Constitucional, a resposta d’un recurs d’inconstitucionalitat del PP. També s’envien 

advertiments als 947 alcaldes de Catalunya, als Mossos i als alts càrrecs públics de la 
Generalitat i responsables de mitjans públics (TV3 i Catalunya Ràdio), per fer-los saber que 

no poden col·laborar en el referèndum.

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 8 de setembre admet a tràmit la querella 
presentada per la Fiscalia contra Puigdemont i el seu Executiu. Se l’ha d’investigar per 

desobediència, prevaricació i malversació. D’altra banda, el 12 el TC suspèn també la Llei 
de Transitorietat i la Fiscalia de Catalunya ordena registrar les urnes i tot el material destinat 

pel referèndum. 

El 9 de setembre la Guàrdia Civil entra a la redacció del mitjà de comunicació El Vallenc, de 
Valls, buscant preparatius del referèndum. El seu director va ser citat a declarar. El Ministeri 

fiscal d’Espanya va citar a declarar a 712 alcaldes dels ajuntaments col·laboradors amb els 
preparatius del referèndum. El 15 de setembre, el govern central intervé els comptes de 

Catalunya. La Guàrdia Civil entra a les redaccions de diferents mitjans de comunicació (El 
Punt Avui, VilaWeb, El Nacional, Racó Català i Llibertat) i identifica als periodistes que hi 

treballen. 



ANNEX 2: Anàlisi del conflicte

Actor Problema Què fa Què proposa Com ho legitima

Bloc contra- 
procés

A les escoles 
catalanes 
s’adoctrina als 
nens per la 
independència

Denunciar la 
situació i 
presentar-la al 
Congrés dels 
Diputauts

Cs: creació d’una 
agència 
independent que 
exerceixi les 
tasques d’Alta 
Inspecció 
Educativa
PP: proposció per 
reforçar les 
funcions de l’Alta 
Inspeccií existent. 

Demanar 
l’aprovació en El 
congrés dels 
Diputats (on no 
reben cap més 
suport). 

TV3 i Catalunya 
Ràdio són 
subjectives i 
partidistes per 
l’independentisme

Denunciar el fet 
que TV3 no és 
objecitu i es 
comporta com un 
agent polñitic i no 
pas com un servei 
d’informació

Cs: prendre 
mesures sobre els 
mitjans públics 
catalans a través 
del 155
PP: que el 
Parlament reprobi 
a Sanchis 
(president TV3)

Portar el debat al 
Parlament, però 
es descarta el 
control dels 
mitjans públics 
catalans a través 
del 155. 

Els polítics 
independentistes 
es salten la llei 

Denúncia dels fets 
davant els mitjans 
i el TC

Que els 
independentistes 
tornin a la legalitat 
i que sinó 
lajusticia actuí. 

Discursos 
denunciant la 
situació i recolzant 
les decisions del 
TC. 

El procés està 
enfonsant 
Catalunya 
econòmicament

Denúncia els fets 
davant els mitjans 
i evidencia casos 
com la fuga 
d’empreses o el 
descens de 
vendes de molts 
negocis. 

Que les 
sobiranistes tornin 
a la legalitat per 
poder tornar a la 
normalitat. 

Consell de 
Ministres aprova 
decret perquè les 
empreses que 
estan a 
Catalunnya 
puguin traslladar-
se a altres CCAA  
més fàcilment. 

A Catalunya es 
discrimina a les 
persones no 
independentistes, 
que han de 
silenciar-se

Denúncia 
d’aquesta situació 
davant els 
mitjans, amb 
casos reals

Canviar la llei 
d’educació, 
implantar una 
escola en 
espanyol per cada 
provincia

Realització de 
manifestacions 
massives el 8, el 
12 i el 27 
d’octubre per 
demostrar que hi 
ha una majoria 
silenciosa.

Actor



El dret a decidir 
no està 
contemplat a la 
Constitució i és 
il·legal

Denúncia de la 
situació i recurs al 
TC

Oposició a 
modificar la 
Constitució. Que 
els 
independentistes 
no es saltin la llei. 

El referèndum va 
en contra dels 
articles 1.2 
(residencia la 
sobirania nacional 
del poble 
espanyol i 2 
(proclama la unitat 
insoluble de la 
nació espanyola, 
pàtria comuna i 
indivisible de tots 
els espanyols). 

Els polítics del 
procés estan 
enganyant als 
ciutadans

Inicia la 
campanya 
#Mentirasindepen
dentistas 
desmentint els 
arguments dels 
independentistes

Destapar les 
mentides i que els 
ciutadans obrin 
els ulls

Amb dades i 
notícies que 
contrarresten els 
arguments

L’argument que 
Espanya roba a 
Catalunya és 
mentida

Mostra de dades i 
declaracions per 
desmentir-ho

Catalunya 
independent no 
seria un país ric ni 
podria pagar les 
pensions i els 
empresaris no els 
recolzen

Facilita a les 
empreses canvi 
de seu i ofereix 
dades que ho 
demostren (no 
podria pagar les 
pensions, etc.)

Els 
independentistes 
mai han volgut el 
diàleg

Aplicació d’altres 
mesures per 
aturar-ho

Han intentat 
dialogar però s’hi 
neguen, volen el 
camí de la 
il·legalitat i 
anticonstitucional

Enviament de les 
forces de 
seguretat, 
actuació de la 
justícia i aplicació 
de l’article 155

Els polítics 
aproven una DUI 
il·legal i que a 
més no serveix 
per res

Anteriorment 
avisar-los i en 
aquest punt 
convocar el Senat 
per debatre 
l’aplicació de 
l’article 155

Aplicació de 
l’article 155 de 
forma severa: 
intervenir fins i tot 
l’educació i els 
mitjasn de 
comunicació 
públics catalans

Aplicació de 
l’article 155 de la 
Constitució: 
convocar 
eleccionsi destituir 
la Generalitat  

Els polítics 
sobiranistes 
només defensen 
els drets dels 
catalans 
independentistes

Denúncia la 
situació i fa una 
campanya per 
recolzar als no 
independentistes 

Sortir al carrer per 
demostrar que 
són més els 
constitucionalistes

Recolzant el 
govern central ‘ 
l’article 155. Fent 
costat als 
espanyols

Problema Què fa Què proposa Com ho legitimaActor



Tots els espanyols 
tenen dret a votar 
sobre el futur de 
Catalunya

Recolzar les drets 
dels espanyols i 
defensar la 
Constitució. 

Si hi ha alguna 
cosa que afecti al 
territori espanyol 
ho han de deicidir 
tots els espanyols

Recolzar les 
eleccions 
autonòmiques

PSC- PSOE S’ha de 
solucionar el 
conflicte de 
Catalunya des de 
la legalitat

Rebutja la DUI i el 
moviment 
independentista. 
Defensa una 
Catalunya per a 
tothom dins de la 
legalitat

Un estat federal Recolza l’article 
155 per parar el 
procés, rebutja la 
violència de l’1-O. 

Bloc pro-procés 
independentista

L’estat espanyol 
oprimeix al poble 
català

Manifestacions i 
organització d’un 
referèndum 
d’autodeterminaci
ó

Referèndum 
d’autodeterminaci
ó i independència

Aprovació de la 
llei del 
referèndum, 
preparació, 
desenvolupament, 
manifestacions. 

- Espanya ens 
està oprimint 
econòmicament

- Espanya no 
destina els 
recursos 
correctament i 
ho fa de forma 
arbitrària

- Espanya fa un 
espòlit fiscal 
cap a 
Catalunya, que 
frena el seu 
creixement 

L’única manera 
d’aturar el 
sobiranisme és 
amb violència i 
l’abús de poder 
judicial

Manifestacions 
multitudinàries, 
denúnica a nivell 
internacional

Alliberament dels 
presos polítics. 
Pressió 
internacional per 
això i per 
condemnar la 
violència. 

Denúncies a nivell 
internacional, 
manifestacions 
pacífiques, 
repercussió en els 
mitjans. 

El Govern central 
és corrupte i la 
justicia no hi fa 
res al respecte

Denúncia de la 
situació i 
apel·lació directa 
als acusats

Que la justícia 
condemni a 
aquestes 
persones igual 
que a la resta de 
la població

Mostra i recorda 
proves que 
evidencien els 
casos. 

Problema Què fa Què proposa Com ho legitimaActor



Segons el dret 
internacional, 
Catalunya té dret 
a 
l’autodeterminació 
(Carta de les 
Naciona Unides 
de 1951) i l’estat li 
prohibeix

Organització i 
realització del 
referèndum

Desenvolupament 
del referèndum 
indiferentment del 
que diugui tl’Estat

Realització del 
referèndum 
ignorant les 
advertències, lleis 
i prohibicions de 
l’Estat i el TC. 

Espanya no 
defensa els 
interessos de 
Catalunya 

Soroll a nivell 
internacional per 
esdevenir un actor 
individual.

Independència de 
Catalunya. 

Orgsnització del 
referèndum 
d’autodeterminaci
ó. 

La cultura i la 
llengua catalana 
són base de la 
societat catalana i 
l’estat ho vol 
acabar- Desde la 
Guerra de 
Successió, 
l’obsessio de 
l’estat castellà ha 
sigut esborrar tota 
la realitat social 
catalana 

Defensa de la 
llengua i la 
cultura. 
Manifestacions 
per part dels 
professors i pares. 

Seguir amb el 
model educatiu 
fins al moment i 
ús del català de 
manera oficia i 
generalitzada com 
fins al moment. 

Defensant el 
model educatiu 
implantat fins al 
moment. Català 
com a llengua 
vehicular en 
política catalana.

L’Estat espanyol 
s’ha negat 
diverses vegades 
al diàleg, preferint 
donar l’esquena a 
la voluntat del 
poble català

Oportunitat de 
diàleg varies 
vegades: Estatut, 
Pacte Fiscal, 
referèndum 
pactat, DUI en 
suspens. 

Si l’Estat es nega 
a escoltar, DUI és 
l’única sortida. 

Organització 
referèndum 1-O i 
DUI. 

A Espanya no hi 
ha separació de 
poders- poder 
judicial arbitrari al 
servei de l’Estat

El poder judicial 
estàal servei de 
l’Estat. Sentències 
desproporcionade
s mentre hi ha 
impunitat per certs 
actors. 

Poder judicial que 
no sigui arbitrari. 
Mateix judici per 
tothom. 

Denúncia 
empresonaments 
polítics catalans. 
Justícia Europea 
posaria en 
evidencia 
l’espanyola.

La monarquia 
està al servei de 
l’estat

El rei Felip VI va 
fer un discurs en 
línia amb  el 
Govern central.

Eliminació de la 
monarquia.

Declaració de la 
República 
catalana. 

Problema Què fa Què proposa Com ho legitimaActor



A Espanya hi ha 
presos polítics per 
les seves idees

Hi ha persones a 
la presó pels seus 
pensaments, i no 
per saltar-se la 
llei.

Alliberament 
d’aquests presos. 

Denúncia a nivell 
internacional la 
situació, queixes i 
denúncies a nivell 
nacional. 
Moviment social 
pacífic. 

Espanya no és un 
Estat democràtic

No es deixa 
exercir el dret a 
vot, es para la 
voluntat d’un 
poble amb 
violència i amb el 
poder judicial.

Democratització 
de l’Estat, diàleg o 
construir estat 
independent nou. 

Aporta prove,s 
dades, denúncia 
la situació. 

Junts Per 
Catalunya

Puigdemont és el 
president legítim

Candidatura de 
Puigdemont com 
a president. 

Puigdemont és i 
ha de ser el 
president legítim 
que portarà el 
poble català a la 
independència.

Candidatura de 
Puigdemont i 
campanya des de 
Bèlgica. 

Esquerra 
Republicana

Oriol Junqueras 
està a la presó 
per no amagar-se 
i fer front als seus 
actes

Junqueras ha 
defensat el seu 
pensament i 
accions i ha 
acatat les 
conseqüències. 

Junquerasés el 
candidat que no 
ha fugit. 
Alliberament de la 
presó.

Cnadidatura de 
Junqueras per 
ERC des de la 
presó i defensa de 
la seva persona. 

CUP S’ha de seguir el 
camí ferm cap a 
la independència

No recolzar 
propostes partits 
quan es desvien 

Seguir el camí 
acordat cap a la 
DUI

Es desmarca del 
bàndol sobiranista 
(no el recolza) 
quan es desvien 
del camí acordat 
per aconseguir la 
independència.

Parlament de 
Catalunya

Els polítics 
catalans 
compleixen la 
voluntat del poble, 
que va en contra 
del poder 
espanyol (Estat fa 
tot el possible per 
evitar-ho)

S’aprova la 
voluntat i les lleis 
d’acord amb la 
majoria

Seguiment i 
aprovació de totes 
aquelles 
propostes i lleis 
que s’acorden al 
Parlament per 
majoria. 

Votacions o 
acceptació de les 
lleis o 
posicionaments. 
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Catalunya en 
Comú

S'ha de solucionar 
el procés amb 
diàleg. 

No recolza ni la 
DUI ni el 155. 

Recolza el 
referèndum però 
des de la  
legalitat, denúnica 
la violència de 
l’Estat i els presos 
polítics. 

Ada Colau trenca 
el govern amb el  
PSC per recolzar 
l’article 155. No 
estan d’acordamb 
la independència 
però sí amb la 
democràcia. 

Podemos Els catalans volen 
decidir i tenen 
dret a fer-ho, però 
el Govern els 
oprimeix. 

Condemnen la 
violència de 
l’Estat i profesen a 
favor del diàleg. 
Recolzen el dret a 
decidir i 
Referèndum però 
pactat amb l’Estat. 
En contra de la 
DUI i del 155. 

Diàleg i 
negociació i 
reforma de la 
Constitució

No recolzen 155 
però tampoc la 
DUI. Demanen 
públicament el 
diàleg. 

Dante Fachin, 
militant del partit, 
es desmarca 
massa de la 
ideologia i és 
crític.

Fachin dimiteix 
per les tensions 
dins del partit. 

Fachin 
simpatitzava amb 
partits 
independentistes, 
fet que no va 
agradar a Madrid, 
que apostaven pel 
partit d’Ada Colau.

Dimissió 
pràcticament 
forçada del 
militant. 

Espanya està 
atrapada en el 
Règim del 78

S’oposa als partits 
de sempre del 
país (PP i PSOE). 
Demana el canvi. 

Un seguit de 
propostes per 
canviar el règim 
que s’arrossega 
des del 78 

Amb la seva 
política, programa 
electoral i discurs

ANC i Òmnium 
Cultural

Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart 
estan a la presó 
injustament. 

No han comès 
cap delicte del 
que se’ls acusa. 
Estan a la presó 
per les seves 
idees. 

Alliberament dels 
presos. Que la 
justícia actui de 
forma correcta. 

Demanda i 
denúncia pública i 
internacional. 
Organització 
d’actes 
reivindicatius. 

SCC Els catalans no 
independentistes 
són assatjats en 
molts àmbits de la 
seva quotidianitat. 

Defensa de 
l’unionisme i la 
posició de les 
persones no 
independentistes.

Acabar amb el 
procés i les 
persones que el 
recolzen. 

Manifestacions, 
actes, estudis per 
evidenciar dades 
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Tribunal 
Constitucional

Els polítics de la 
Generalitat 
s’estan saltant la 
llei

Jutja als polítics i 
persones 
relacionades amb 
el procés. 

La llei és igual per 
a tothom. Jutja a 
les persones que 
se l’han saltat. 

Multes, crida a 
citar, presó 
preventiva. 

Audiència 
Nacional 
(Carmen Lamela)

Líders 
independentistes 
s’estan santant la 
llei

Jutja als polítics i 
persones 
relacionades amb 
el procés. 

La llei és igual per 
a tothom. Jutja a 
les persones que 
se l’han saltat. 

Proposta de 
multes i presons 
preventives per la 
majoria d’ells. 

Unió Europea El procés és un 
conflicte intern 
d’Espanya

El procés és 
intern a un país i 
la Unió Europea 
no hi ha 
d’intervenir. Tot i 
això, recolza la 
unió.

L’única solució és 
el diàleg entre les 
dues parts. 

No reconeix a 
Catalunya com a 
nou estat. 
Demanda de 
diàleg. 

Mossos 
d’Esquadra

La forma com va 
actuar el cos pel 
referèndum no 
agrada al Govern 
central. 

Retira urnes, 
tanca centres i 
actua amb 
proporcionalitat i 
sense violència. 

El cos va actuar 
segons com li van 
demanar i no ha 
desobeït. 

Destitució del 
major Trapero i 
enfrontament amb 
els altres cossos 
de seguretat 
espanyols.

Guardia Civil i 
Policia Nacional

S’ha de complir 
les odres que els 
donen com a cos 
de seguretat 
espanyol

- Ser fidel 
plenament al 
govern 
espanyol

- Aturar el 
referèndum de 
l’1-O amb força, 
translladar-se 
durant un 
temps a 
Catalunya

Ser recompensat 
pel sacrifici que 
ha significat viure 
a Catalunya 
durant tant temps 
amb aquestes 
males condicions. 

Queixes al 
Govern central. 

Assetjament per 
part del poble 
català

Denúncia 
d’aquests fets, 
mitjançant també 
partits polítics que 
els recolzen. 

Ells segueixen 
unes ordres. Bon 
tracte per part del 
poble i tornar a 
casa seva com 
més aviat millor

Estudis sobre els 
agents ferits pel 
poble català, 
denúncies 
públiques. Condicions amb 

les que viuen a 
Catalunya 
pèssimes

Els Mossos i 
Ertzaintza tenen 
un sou més elevat

Manifestació a 
diferents ciutats 
d’Espanya 
(Catalunya 20 de 
gener 2018) i 
actes de protesta

Equiparació 
salarial amb altres 
cossos com els 
Mossos

Petició formal i 
manifestacions 
davant el Govern 
centrl, que ja ha 
promès canvis. 

Problema Què fa Què proposa Com ho legitimaActor



Autor Ideologia Diari Número articles

Joan B. Culla Independentista Ara 14

El País 2
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Laia Bonet Neutral Ara 1

El Periódico 2

La Vanguardia 1

Fernando Carrera - 0

Jordi Angusto Independentista Ara 4

El Punt Avui 1

Núria Gibert - 0

Miquel Puig Independentista La Vanguardia 7
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Ara 18
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Jordi Neva Neutral El Periódico 4
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Ferran Casas Independentista Nació Digital 12

Milagros Pérez Neutral El País 9

Arturo Puente Neutral Nació Digital 6

Antoni Puigverd Neutral La Vanguardia 6

Jordi Cabré Independentista El Punt Avui 3

El Món 2

Jordi Mercader Neutral Nació Digital 5

El Periódico 9

Montserrat 
Nebrera

Neutral Nació Digital 9

El Punt Avui 3
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El Nacional 6

El Món 12

Ismael Peña-
López

Independentista El Diario 1

Valentín Amadón - 0

Ernesto Ekaizer Neutral El País 5

Ricard Fernández 
Déu

- 0

Marc Molins - 0

Neus Tomàs - 0

Elisenda Paluzie - 0

Marcos Pradeiro - 0

Gemma Ubasart Neutral La Vanguardia 3

Andreu Barnils Independentista Vila Web 16

Marius Garcia 
Andrade

- 0

Joan López Alegre - 0

Toni Martínez Neutral Huffington post 7

Bernat Dedéu Independentista El Nacional 39

José Domingo - 0

Andreu 
Malhuenda

- 0

Empar Moliner Independentista Diari Ara 68

Francesc Orteu - 0

Alejandro Tercero - 0

Germà Capdevila Independentista Nació Digital 17

Manel Lucas Independentista Nació Digital 7

El País 2

Llúcia Ramis Independentista El Temps 5

Cristina Sánchez 
Miret

Independentista La Vanguardia 7

Sílvia Soler Independentista Diari Ara 14

Pilar Carracelas - 0

Oriol De Balanzó - 0

Alejandro López 
Fonta

- 0

Mayka Navarro - 0
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Jordi Graupera Independentista El Nacional 8

Marta Romagosa - 0

Jaume Grau - 0

Albert Gimeno - 0

Lola García Unionista La Vanguardia 27

Queta Karmany - 0

Ernest Benach - 0

Antoni Dalmau - 0

David Minoves - 0

Joan Miquel Nadal - 0

TOTAL 522
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ANNEX 4: Articles analitzats

Article 1: Una estafa, certament

Autor Joan B Culla

Data 23 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/estafa-certament_0_1875412487.html

Macroposició central Les pesonalitats que van firmar l’article de El País presentant-se 
com a “intel·lectuals i artistes d’esquerres” no tenen credibilitat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Tots s’agrupen en una organització de dretes. Les personalitats no 
es presenten com a membres de l’organització. L’article té un 
interès ocult al darrera. 

Article 2: El pícnic i la farsa

Autor Joan B Culla

Data 5 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / j o a n - b - c u l l a - p i c n i c -
farsa_0_1882611752.html 

Macroposició central La ruptura afectiva de Catalunya ja no té marxa enrera. 

Macroproposicions de 
coherència global

El poble català ha perdut la por als mètodes de violència de 
l’Estat. L’Estat pot intentar mantenir Catalunya a la força 
(violència, article 155, empresonaments). El sentiment dels 
catalans al rebuig a Espanya cada cop és més ferm.

Article 3: També en l’odi hi ha classes

Autor Joan B Culla

Data 10 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / j o a n - c u l l a - t a m b e - o d i -
classes_0_1885611428.html 

Macroposicions 
centrals

Els espanyols denuncien l’odi que tenen els catalans a 
Espanya. Els espanyols odien als catalans.

Article 3: També en l’odi hi ha classes

https://www.ara.cat/opinio/estafa-certament_0_1875412487.html
https://www.ara.cat/opinio/joan-culla-tambe-odi-classes_0_1885611428.html
https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-picnic-farsa_0_1882611752.html


Macroproposicions de 
coherència global

Els espanyols demostren el seu odi als catalans amb cops de 
porres, “a por ellos”, desig de presó o afusellament. Els espanyols 
consideren que el seu odi és bo. Ells pensen que l’odi dels 
catalans a Espanya és dolent.

Article 3: També en l’odi hi ha classesArticle 3: També en l’odi hi ha classes

Article 4: A la cartaginesa?

Autor Joan B Culla

Data 16 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/cartaginesa_0_1889211066.html   

Macroposició central El PSC actual actua en desacord amb la ideologia i història 
del seu partit. 

Macroproposicions de 
coherència global

Membres del PSC van impulsar els cossos de Mossos i model 
educatiu. El PSC recolza actualment al PP i Ciutadans amb la 
intervenció del cos de Mossos d’Esquadra i el model educatiu de 
Catalunya.

Article 5: La plurinacionalitat era això

Autor Joan B Culla

Data 23 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-la-plurinacionalitat-era-
aixo_0_1893410649.html 

Macroposicions 
centrals

El PSOE no és la oposició del PP. El PSOE és l’aliat de PP i 
Ciutadans.

Macroproposicions de 
coherència global

El partit aprova el 155. El PSOE no respecta el plurinacionalisme 
d’Espanya.

Article 6: Entre 1934, 1936 i 1939 

Autor Joan B Culla

Data 30 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-entre-1934-1936-
i-1939_0_1897610240.html 

Article 6: Entre 1934, 1936 i 1939 

https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-entre-1934-1936-i-1939_0_1897610240.html
https://www.ara.cat/opinio/cartaginesa_0_1889211066.html
https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-la-plurinacionalitat-era-aixo_0_1893410649.html


Macroposició central Els partits independentistes han d’assistir a les eleccions 
units. La participació ha de ser àmplia a favor dels partits 
independentistes. 

Macroproposicions de 
coherència global

El bloc unionista està en el moment més fort dels de 1934. Els 
independentistes han de guanyar a la oposició. 

Article 6: Entre 1934, 1936 i 1939 Article 6: Entre 1934, 1936 i 1939 

Article 7: La venjança

Autor Joan B Culla

Data 2 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/venjanca_0_1898810327.html 

Macroposicions 
centrals

L’exili de Puigdemont és justificable. Els independentistes 
han d’anar amb una llista unitària el 21D.

Macroproposicions de 
coherència global

El govern central està castigant i humiliant als polítics 
independentistes. El govern central criminalitza a tot aquell que 
amenaça la unitat d’Espanya. Les actuacions del govern han sigut 
una venjança. 

Article 8: Del leninisme al lerrouxisme

Autor Joan B Culla

Data 6 novembre 2017

Diari Ara

Link https:/ /www.ara.cat/opinio/ joan-b-cul la-del- leninisme-al-
lerrouxisme_0_1901809807.html 

Macroposició central La proposta de Pablo Iglesias de tripartit amb ERC i PSC és 
intolerable. 

Macroproposicions de 
coherència global

El PSC s’ha aliat amb la dreta de Societat Civil Catalana, el 155 i 
rebuig al nacionalisme català. El Partit va assistir a la ultima 
manifestació de SCC amb tots els partits de dretes. 

Article 9: Aliança d’impotències (SiU)

Autor Joan B Culla

Data 13 novembre 2017

Article 9: Aliança d’impotències (SiU)

https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-del-leninisme-al-lerrouxisme_0_1901809807.html
https://www.ara.cat/opinio/venjanca_0_1898810327.html


Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/JoanB-Culla-Alianca-dimpotencies-
SiU_0_1906009383.html 

Macroposició central El procés ha desenmascarat a diferents col·lectius i 
individus, com PSC. 

Macroproposicions de 
coherència global

El PSC no li importa la ideologia d’esquerres al que teòricament és 
partidari. El partit l’únic que vol és guanyar més vots. El Partits’ha 
aliat amb Units per Avançar. UpA té membres anti-homosexuals. 
El líder del PSC és homosexual.

Article 9: Aliança d’impotències (SiU)Article 9: Aliança d’impotències (SiU)

Article 10: Llistes a l’inrevés

Autor Joan B Culla

Data 27 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / j o a n - b - c u l l a - l l i s t e s -
inreves_0_1914408551.html

Macroposició central El PSC és anticatalanista. 

Macroproposició de 
coherència global

L’últim de la llista del PSC és Carlos Jiménez Villarejo. Ell ha 
passat en 3 anys d’anar amb Podem a compartir llista del 
PSC amb Espadaler. 

Article 11: Valoracions sobre el 155

Autor Joan B Culla

Data 4 desembre 2017

Diari Ara

Link ht tps : / /www.ara .ca t /op in io / joan-cu l la -var iac ions-
sobre-155_0_1918608132.html 

Macroposició central Tots els partits unionistes són iguals, només varien el to. 

Macroproposicions de 
coherència global

El PSC (teòricament cara bona) ha donat carta blanca al PP 
amb el 155. El programa d’Albiol i Ciutadans és molt 
semblant. PP es presenta com els durs. Ciutadans empren 
un to més suau.

https://www.ara.cat/opinio/JoanB-Culla-Alianca-dimpotencies-SiU_0_1906009383.html
https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-llistes-inreves_0_1914408551.html
https://www.ara.cat/opinio/joan-culla-variacions-sobre-155_0_1918608132.html


Article 12: La coartada burgesa

Autor Joan B Culla

Data 11 desembre 2017

Diari Ara

Link https: / /www.ara.cat /opin io/Joan-B-Cul la-coartada-
burgesa_0_1922807704.html 

Macroposicions 
centrals

Al PSC i Catalunya en Comú els interessa que la gent 
relacioni la independència amb la burgesia de dretes. La 
majoria independentista d’esquerres no se sent identificada 
amb la burgesia.

Macroproposicions de 
coherència global

Membres d’ambdós partits han assistit a la reedició del llibre 
de Solé Tura “Catalanisme i revolució burgesa: la síntesi de 
Prat de la Riba”. El llibre planteja un paral·lelisme amb la 
situació actual. 

Article 13: Ciutadans i les comparacions errònies 

Autor Joan B Culla

Data 16 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Ciutadans-comparacions-
erronies_0_1925807436.html 

Macroposició central Les comparacions de Ciutadans amb La Falange i el 
lerrouxisme no han impedit el seu ascens. 

Macroproposició de 
coherència global

El rebuig del nacionalisme català per part de ciutadans l’ha 
fet ascendir per combatre a l’independentisme. 

Article 14: Sondejos, rigor, vergonya

Autor Joan B Culla

Data 18 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-sondejos-rigor-
vergonya_0_1927007292.html 

Article 14: Sondejos, rigor, vergonya

https://www.ara.cat/opinio/Joan-B-Culla-coartada-burgesa_0_1922807704.html
https://www.ara.cat/opinio/joan-b-culla-sondejos-rigor-vergonya_0_1927007292.html
https://www.ara.cat/opinio/Ciutadans-comparacions-erronies_0_1925807436.html


Macroposicions 
centrals

Els mitjans privats estan al servei del govern central i els 
afavoreix. El govern central perjudica a TV3 i Catalunya 
Ràdio.

Macroproposicions de 
coherència global

El director de la companyia que s’encarrega de proporcionar 
els sondejos de La Vanguardia té conexions familiars amb el 
govern central i ha protagonitzat tota classe de declaracions 
en contra dels independentistes. La persecució dels mitjans 
públics catalans han donat carta blanca als privats 
espanyols per manipular la informació. 

Article 14: Sondejos, rigor, vergonyaArticle 14: Sondejos, rigor, vergonya

Article 15: Material de campaña

Autor Joan B Culla

Data 22 setembre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 0 9 / 2 1 / c a t a l u n y a /
1505995553_506635.html 

Macroposició central Les pràctiques del govern de Rajoy augmenten els 
seguidors de l’indepdendentisme i han provocat que el 
problema arribi a aquest punt. 

Macroproposició de 
coherència global

El PP nega o persegueix metodologies per impedir la 
votació. La voluntat dels catalans segueix i s’hi sumen més 
seguidors. Rajoy no entén el problema. 

Article 16: Rojos separatistas

Autor Joan B Culla

Data 29 setembre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 0 9 / 2 8 / c a t a l u n y a /
1506613588_348979.html 

Macroposició central La situació actual entre Catalunya i Espanya marca moltes 
similituds amb el Franquisme. 

Article 16: Rojos separatistas

https://elpais.com/ccaa/2017/09/21/catalunya/1505995553_506635.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/28/catalunya/1506613588_348979.html


Característiques de l’autor:
- Molt crític amb el PSC i el seu posicionament respecte el procés- recolzament a la 

dreta desenmascara el partit, fals partit d’esquerres
- Crític amb El País amb el que deixa de col·laborar- també desemmascarament 

(realment de dretes)
- Favorable al Referèndum de l’1-O 
- Les metodologies del Govern central per frenar l’independentisme han tingut un 

efecte invers
- Comparació del Govern central amb el Franquisme
- Partidari d’una llista conjunta dels independentistes pel 21D

Macroproposicions de 
coherència global

Els arguments del bloc no independentista (PP, PSOE i 
Ciutadans) són de titllar a l’altre bàndol de traïdors, anti 
Espanyolistes. Abans el que es feia amb el bàndol contrari 
era fussilar-los, ara és empresonar-los, amenaçar-los i 
processar-los.

Article 16: Rojos separatistasArticle 16: Rojos separatistas

Article 17: Voler…és poder?

Autor Laia Bonet

Data 13 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / L a i a - B o n e t - Vo l e r -
poder_0_1906009388.html 

Macroposició central L’única solució al procés és un acord. 

Macroproposició de 
coherència global

La tossuderia d’ambdós bàndols d’imposar el que volen 
sense estratègia ni coherència i improvitzant no porta enlloc.

Article 18: Les prioritats i la valentia en política

Autor Laia Bonet

Data 22 octubre 2017

Diari El Periódico 

Article 18: Les prioritats i la valentia en política

https://www.ara.cat/opinio/Laia-Bonet-Voler-poder_0_1906009388.html


Característiques de l’autora:
- S’ha d’arribar a un acord

Link http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171022/les-prioritats-i-
la-valentia-en-politica-6372046 

Macroposició central Carles Puigdemont ha de convocar eleccions.

Macroproposició de 
coherència global

És la resposta més responsable pel benefici comú de la 
ciutadania després de l’aplicació del 155 encara que molts 
no ho entenguin o això li porti conseqüències a nivell 
personal.

Article 18: Les prioritats i la valentia en políticaArticle 18: Les prioritats i la valentia en política

Article 19: Quan ningú fa el que tocaria

Autor Laia Bonet

Data 5 novembre 2017

Diari El Periódico 

Link http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171105/quan-ningu-
fa-el-que-tocaria-article-laia-bonet-conflicte-catala-6403872 

Macroposició central El progrés i la pau social estan en risc. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics no actuen de forma responsable. els polítics no 
estan resolent els problemes existents. 

Article 20: Pensar en el 22, decidir el 21

Autor Laia Bonet

Data 18 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / p o l i t i c a /
20171218/433730009966/pensar-en-el-22-decidir-el-21.html 

Macroposició central Els citadants han de votar per la futura solució de Catalunya. 
Els vots no han de ser per ajustar comptes o de venjança.

Macroproposició de 
coherència global

Els votants indecessos reflexionen el seu vot. Ells votaran 
pel bé de Catalunya. 

http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171022/les-prioritats-i-la-valentia-en-politica-6372046
http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171105/quan-ningu-fa-el-que-tocaria-article-laia-bonet-conflicte-catala-6403872
http://www.lavanguardia.com/politica/20171218/433730009966/pensar-en-el-22-decidir-el-21.html


- Els polítics no actuen de forma correcta pensant en el bé comú
- El diàleg i pacte entre els dos bàndols és la solució
- Partidària de la convocatòria de les eleccions del 21 de desembre
- Els ciutadans a l’hora de votar haurien de pensar en el bé i futur de Catalunya i no 

pas en venjança 

Article 21: La seccessió dels rics

Autor Jordi Angusto

Data 29 setembre 2017

Diari Ara

Link https: / /www.ara.cat /opinio/ jordi -angusto-secessio-
rics_0_1879012154.html 

Macroposició central Els impulsors de la independència són persones humils 
afectades pel model econòmic actual. 

Macroproposicions de 
coherència global

Si els rics fossin els impulsors de la independència, el 
territori que es voldria independitzar és Madrid. A Madrid hi 
ha més riquesa i es beneficien més de les lleis i el model 
econòmic espanyol. Els rics de veritat no entren en el 
procés, ells tenen paradisos fiscals. 

Article 22: Els costos de transició

Autor Jordi Angusto

Data 5 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / c o s t o s -
transicio_0_1888611129.html

Macroposició central A Espanya li afectaria més econòmicament la separació de 
Catalunya que no viceversa. 

Macroproposicions de 
coherència global

La majoria d’estudis diuen que Catalunya és plenament 
viable i pot millorar l’equitat i eficiència. La transició tindrà 
costos majors com més duri. Espanya és conscient que la 
transició tindrà més conseqüències per ella. Espanya intenta 
mantenir Catalunya “a la força” amb lleis expres.

https://www.ara.cat/opinio/jordi-angusto-secessio-rics_0_1879012154.html
https://www.ara.cat/opinio/costos-transicio_0_1888611129.html


Article 23: Trista UE rere el 155

Autor Jordi Angusto

Data 10 novembre 2017

Diari Ara

Link ht tps: / /www.ara.cat /opin io/ jord i -angusto- t r is ta-ue-
rere-155_0_1904209621.html 

Macroposicions 
central

La UE, amb les seves lleis, ha creat la necessitat d’alguns 
territoris a independitzar-se. La Unió està al bàndol dels 
estats en quan a la separació dels territoris.

Macroproposicions de 
coherència global

El mercat únic va fer saltar equilibris estat-regió i ha reduit 
costos per esdevenir estats dins de la UE. Apugen els 
costos als vells estats per contenir les noves regions. 

Article 24: Prosperitat o creixement

Autor Jordi Angusto

Data 10 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / P r o s p e r i t a t -
creixement_0_1922207771.html 

Macroposició central La disminució del creixement en una Catalunya independent 
no és negativa ni perjudicial.

Macroproposicions de 
coherència global

El creixement espanyol només beneficia a pocs.  L’ocupació 
és bona. Els salaris i nivell de vida són molt baixos. 
Labaixada de creixement de la Catalunya independent es 
contraresta amb més prosperitat. 

Article 25: Independència i repartiment d’actius i passius (amb David Ros)

Autor Jordi Angusto

Data 26 setembre2017

Diari El Punt Avui

Article 25: Independència i repartiment d’actius i passius (amb David Ros)

https://www.ara.cat/opinio/jordi-angusto-trista-ue-rere-155_0_1904209621.html
https://www.ara.cat/opinio/Prosperitat-creixement_0_1922207771.html


Característiques de l’autor:
- La independència de Catalunya afectaria més a Espanya que no viceversa
- La UE està actuant malament, posant normes que afecten als petits territoris però 

alhora posicionant-se amb  els grans estats
- Una Catalunya independent no l’afectaria econòmicament, és possible i rendible 

Link http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1247714-
independencia-i-repartiment-d-actius-i-passius.html 

Macroposició central Catalunya es pot idependitzar econòmicament si s’endú la 
part proporcional tant de deute com d’actius.

Macroproposicions de 
coherència global

Catalunya està pagant més deute del que li toca. Catalunya 
pot endur-se la part proporcional del deute que li pertoca a 
canvi també d’afegir els actius (ex. patrimoni que li pertoca 
que actualment el gestiona Madrid). 

Article 25: Independència i repartiment d’actius i passius (amb David Ros)Article 25: Independència i repartiment d’actius i passius (amb David Ros)

Article 26: Exageraciones y propaganda

Autor Miquel Puig

Data 20 setembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / e c o n o m i a /
20170920/431416600064/exageraciones-y-propaganda.html 

Macroposició central De Guindos menteix sobre el possible empobriment de 
Catalunya per espantar als catalans.

Macroproposicions de 
coherència global

Comparant amb els altres estudis acadèmics d’experts, 
l’impacte econòmic sobre una Catalunya independent seria 
mínim. Les declaracions de De Guindos són propaganda per 
espantar. 

Article 27: No a la cerrazón 

Autor Miquel Puig

Data 4 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Article 27: No a la cerrazón 

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1247714-independencia-i-repartiment-d-actius-i-passius.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170920/431416600064/exageraciones-y-propaganda.html


Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / e c o n o m i a /
20171004/431780228136/no-a-la-cerrazon.html 

Macroposició central L’Estat espanyol hauria de cedir al diàleg amb Catalunya. 

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont ha cedit al diàleg. La negativa de l’Estat porta a 
més inestabilitat i més simpatia per la sobirania per part de 
l’opinió pública europea. Europa acabarà sent l’element 
decisiu del conflicte. 

Article 27: No a la cerrazón Article 27: No a la cerrazón 

Article 28: Borrasca a la vista 

Autor Miquel Puig

Data 21 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / e c o n o m i a /
20171021/432213036270/borrasca-a-la-vista.html  

Macroposició central A l’Estat li interessa solucionar el conflicte amb Catalunya 
per la seva recuperació. 

Macroproposició de 
coherència global

Quan es torni a la normalitat (en termes econòmics) la 
recuperació d’Espanya serà més difícil i les imatges de 
violència i protesta de Catalunya perjudicaran el seu prestigi 
i credibilitat.

Article 29: Rajoy cierra paréntesis

Autor Miquel Puig

Data 1 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / e c o n o m i a /
20171101/432516216036/rajoy-cierra-parentesis.html 

Macroposició central L’economia espanyola ha pujat i baixat en relació a la 
posició de l’Estat respecte la violència policial. 

Macroproposicions de 
coherència global

Amb la violència policial de l’1-O l’Ibex 35 va caure. Quan 
Rajoy diu que l’aplicaicó del 155 serà breu i pacífica, l’Ibex 
35 recupera un 3% en dos dies.

http://www.lavanguardia.com/economia/20171101/432516216036/rajoy-cierra-parentesis.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20171004/431780228136/no-a-la-cerrazon.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20171021/432213036270/borrasca-a-la-vista.html


Article 30: Tres notas sobre turismo

Autor Miquel Puig

Data 15 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / e c o n o m i a /
20171115/432893701748/tres-notas-sobre-turismo.html 

Macroposició central S’ha de pujar el sou de les ocupacions relacionades amb el 
turisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

El turisme ha seguit creixent durant el procés. El turisme 
seguirà creixent fins que sigui insostenible. La solució és 
encarir el preu del turisme. S’ha de pujar el sou a les 
ocupacions al servei del turisme. 

Article 31: El mito de la desertización de Quebec

Autor Miquel Puig

Data 29 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / e c o n o m i a /
20171129/433280180181/el-mito-de-la-desertizacion-de-
quebec.html

Macroposició central La comparació de Quebec amb la possible independència 
de Catalunya no s’utilitza de manera correcta. 

Macroproposicions de 
coherència global

Les situacions són diferents ambdós regions. Els dos 
referèndums de Quebec van tenir com a resultat el no. 
Canadà va donar molta autonomia a la regió. L’impacte per 
la semi-independència catalana no és catastròfic 
(creixement de la població i del PIB). 

Article 32: El niño por el fregadero

Autor Miquel Puig

Data 13 desembre 2017

Article 32: El niño por el fregadero

http://www.lavanguardia.com/economia/20171115/432893701748/tres-notas-sobre-turismo.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20171129/433280180181/el-mito-de-la-desertizacion-de-quebec.html


Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / e c o n o m i a /
20171213/433597805014/el-nino-por-el-fregadero.html 

Macroposició central Espanya està perdent la credibilitat com a Estat de dret. 

Macroproposicions de 
coherència global

La clau pel funcionament d’un país és la qualitat de les 
seves institucions públiques. Espanya perd credibilitat amb 
diferències judicials entre ciutadans (participants del procés 
a la presó però indult per membres de la casa real, 
proteccionisme a un banquer, etc.). 

Article 32: El niño por el fregaderoArticle 32: El niño por el fregadero

Article 33: ¿Y ahora qué?

Autor Miquel Puig

Data 1 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/miquel-puig-y-ahora-
que_208236_102.html 

Macroposició central El següent pas per l’independentisme és guanyar les 
eleccions del 21D.

Macroproposicions de 
coherència global

La independència és a llarg termini. A curt termini s’han de 
guanyar les eleccions, aparcar les diferències, oblidar 
fantasies (independència ràpida i sense conseqüències) i 
construïr equips. 

Article 34: Notes sobre el procés (18): els fets de setembre

Autor Miquel Puig

Data 22 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-
proces-18-fets-setembre_0_1874812553.html 

Macroposició central La independència requereix un gran esforç col·lectiu. 

Article 34: Notes sobre el procés (18): els fets de setembre

https://www.elnacional.cat/es/opinion/miquel-puig-y-ahora-que_208236_102.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-proces-18-fets-setembre_0_1874812553.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20171213/433597805014/el-nino-por-el-fregadero.html


Macroproposicions de 
coherència global

L’estat no deixarà marxar Catalunya. És necessari un esforç 
col·lectiu per donar rellevància internacional, plantar cara a 
l’Estat i esforç/ paciència per part de tots per fer-ho possible. 

Article 34: Notes sobre el procés (18): els fets de setembreArticle 34: Notes sobre el procés (18): els fets de setembre

Article 35: Notes sobre el procés (19)

Autor Miquel Puig

Data 29 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-
proces-19_0_1879012111.html

Macroposició central La reacció post- referèndum ha de ser pacífica i pacient.

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de legitimar les institucions, continuar la batalla 
internacional i no caure en les provocacions del Govern 
central. El referèndum és un pas, no el final. 

Article 36: Notes sobre el procés (20)

Autor Miquel Puig

Data 6 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-
proces-20_0_1883211687.html 

Macroposició central Els independentistes no ens hem de precipitar amb el 
procés. Hem d’esgotar el diàleg. 

Macroproposicions de 
coherència global

Esgotar les vies de diàleg afavorirà la visió internacional cap 
a Catalunya. No s’ha de buscar més enemics dels ja 
existents (els bancs, per exemple). 

Article 37: Notes sobre el procés (21)

Autor Miquel Puig

Data 13 octubre 2017

Diari Ara

Article 37: Notes sobre el procés (21)

https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-proces-20_0_1883211687.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-proces-19_0_1879012111.html


Link https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-
proces-21_0_1887411280.html 

Macroposició central Puigdemont ha fet el correcte aplaçant la Declaració 
Unilateral d’Independència. Ha obert la porta al diàleg.

Macroproposicions de 
coherència global

Mariano Rajoy ha acceptat una reforma de la Constitució. 
Catalunya no pot declarar la DUI en aquestes condicions, la 
perjudicaria a nivell internacional. 

Article 37: Notes sobre el procés (21)Article 37: Notes sobre el procés (21)

Article 38: El cost d’independitzar-se 

Autor Miquel Puig

Data 20 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Miquel-Puig-cost-independitzar-
se_0_1891610866.html 

Macroposició central L’actitud i violència de l’estat determinen els costos 
econòmics d’Espanya. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’actuació policial de l’1-O va fer efectius els costos. El futur 
financer internacional en relació a Espanya depèn de 
l’actitud i posició que tingui el Govern central per afrontar el 
conflicte. 

Article 39: Primers compassos 

Autor Miquel Puig

Data 27 octubre 2017

Diari Ara

Link h t tps : / /www.a ra . ca t / op in io /m ique l -pu ig -p r imers -
compassos_0_1895810507.html

Macroposició central La independència de Catalunya comença a ser sòlida des 
del 20 de setembre.

Macroproposicions de 
coherència global

Els actes del 20-S van fer que els catalans descartessin la 
possibilitat d’una Catalunya convivint dins d’Espanya. La 
Catalunya independent es va començar a materialitzar.

https://www.ara.cat/opinio/Miquel-Puig-cost-independitzar-se_0_1891610866.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-primers-compassos_0_1895810507.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-sobre-proces-21_0_1887411280.html


Article 40: República i republicans

Autor Miquel Puig

Data 3 novembre 2017

Diari Ara

Link ht tps : / /www.ara.cat /op in io /miquel -pu ig- republ ica-
republicans_0_1900010038.html 

Macroposició central La base per una República són uns republicans amb les 
idees clares.

Macroproposició de 
coherència global

Els catalans han de tenir clar que la independència no és 
fàcil ni ràpida i es necessiten ganes (sense impaciència, ni 
violència, ni desunió).

Article 41: L’hora de la serenitat

Autor Miquel Puig

Data 10 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / m i q u e l - p u i g - h o r a -
serenitat_0_1904209613.html  

Macroposició central Els moviments com la vaga del 8 de novembre no beneficien 
a la independència.

Macroproposicions de 
coherència global

Cal igualar o incrementar els vots partidaris del sí de l’1 
d’octubre. Fets com la vaga del 8N molesten a persones 
indecises amb dret a vot. A aquestes persones se les ha de 
convèncer de maneres efectives.

Article 42: Notes sobre el procés (22): on som i on anem

Autor Miquel Puig

Data 17 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-proces-22-on-
som-anem_0_1908409162.html 

Article 42: Notes sobre el procés (22): on som i on anem

https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-notes-proces-22-on-som-anem_0_1908409162.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-republica-republicans_0_1900010038.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-hora-serenitat_0_1904209613.html


Macroposició central Cal tenir clar què fer en aquesta nova etapa per la 
independència. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de fer un balanç dels actes portats a terme fins al 
moment. Els catalans han de ser pacients, utilitzar la 
senyera enlloc de l’estelada, convèncer a més patriotes, 
tenir clar que els presos si es poden treure ho han de fer des 
de Bèlgica i que els costos financers actuals són fruit de la 
violència de l’1-O. 

Article 42: Notes sobre el procés (22): on som i on anemArticle 42: Notes sobre el procés (22): on som i on anem

Article 43: “Que no torni a passar”

Autor Miquel Puig

Data 24 novembre 2017

Diari Ara

Link ht tps: / /www.ara.cat /opin io/miquel-puig-no- torn i -a-
passar_0_1912608800.html 

Macroposicions 
centrals

L’Estat pot evitar l’independència però no vol fer-ho. Un 
projecte autònom on els catalans se sentissin bé 
(federalisme) seria la solució.

Macroproposicions de 
coherència global

L’estat ha fet una lectura errònia de que l’independentisme. 
L’estat pensa que és culpa dels mitjans, escola i simbologia.  
La seva solució és més presència i repressió a Catalunya.

Article 44: Evitar el caos

Autor Miquel Puig

Data 1 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / m i q u e l - p u i g - e v i t a r -
caos_0_1916808334.html 

Macroposicions 
centrals

Catalunya necessita que guanyi les eleccions un partit 
compromès amb la societat. El guanyador ha de donar 
confiança als empresaris i representar a tots els catalans, 
també els no independentistes. 

Article 44: Evitar el caos

https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-no-torni-a-passar_0_1912608800.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-evitar-caos_0_1916808334.html


Macroproposicions de 
coherència global

Només el govern central pot solucionar la crisi territorial i 
malestar social. És necessari un partit compromès per 
superar la crisi política que surgiria en aquest cas.

Article 44: Evitar el caosArticle 44: Evitar el caos

Article 45: El segon plebiscit

Autor Miquel Puig

Data 4 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / e l e c c i o n s 2 1 d / s e g o n -
Plebiscit_0_1918608160.html 

Macroposició central Amb el 21-D els catalans ens hi juguem molt. 

Macroproposicions de 
coherència global

Interessa que els partits independentistes es posin d’acord i 
formin govern ràpid. Fins que no es formi govern no es 
suspendrà el 155. La Generalitat ho de tornar a ser una 
administració modesta però digna.

Article 46: La sort de ser europeus

Autor Miquel Puig

Data 8 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / e l e c c i o n s 2 1 d / s o r t -
europeus_0_1921007948.html 

Macroposició central Europa està actuant correctament. 

Macroproposicions de 
coherència global

Europa es manté a la distància. La UE adverteix a Espanya 
que hi ha uns límits. És gràcies a Europa que no es va 
seguir la violència de l’1 d’octubre, que Puigdemont està a 
Bèlgica sense que tingui problemes amb la justícia, etc. 
Hem d’estar contents de formar part d’Europa i el que això 
representa.

https://www.ara.cat/eleccions21d/segon-Plebiscit_0_1918608160.html
https://www.ara.cat/eleccions21d/sort-europeus_0_1921007948.html


Article 47: Puigdemont, president

Autor Miquel Puig

Data 9 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / e l e c c i o n s 2 1 d / P u i g d e m o n t -
president_0_1921607887.html  

Macroposició central Puigdemont pot ser president en un futur no immediat.

Macroproposicions de 
coherència global

Actualment hi ha masses condicionants que ho impedeixen 
(càrregs de la justícia espanyola, exili, etc.). Puigdemont té 
més possibilitats quan els condicionants actual caiguin. 
Puigdemont és un líder popular apreciat per la ciutadania. 
Ell ha de demostrar que més enllà de la desobediència, és 
un líder d’ordre. 

Article 48: La mare de totes les eleccions

Autor Miquel Puig

Data 15 desembre 2017

Diari Ara

Link https:/ /www.ara.cat/opinio/miquel-puig-mare-totes-
eleccions_0_1925207497.html 

Macroposició central Els independentistes aconseguiran el que volen amb 
paciència. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’independentisme sempre ha estat una lluita constant 
contra el model d’estat d’Espanya. Ara el poder el té l’Estat 
central. Els catalans han d’esperar que fracassi el poder de 
l’estat. Els independentistes han de gunyar les eleccions del 
21D. 

Article 49: Ciutadans, primer

Autor Miquel Puig

Data 16 desembre 2017

Diari Ara

Article 49: Ciutadans, primer

https://www.ara.cat/eleccions21d/Puigdemont-president_0_1921607887.html
https://www.ara.cat/opinio/miquel-puig-mare-totes-eleccions_0_1925207497.html


Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / e l e c c i o n s 2 1 d /
Ciutadans_0_1925807477.html 

Macroposicions 
centrals

Ciutadans pot guanyar les eleccions. Els independentistes 
igualment poden formar govern amb més del 50% dels vots.

Macroproposicions de 
coherència global

Ciutadans ha crescut per les presses dels partits 
independentistes i el descontent de certa gent. Hi ha 
suficients partits i vots independentistes per fer govern de 
coalició. Els partits independentistes han de tenir en compte 
els resultats com a grup unitari i no pas per partits. 

Article 49: Ciutadans, primerArticle 49: Ciutadans, primer

Article 50: Beneïts indecisos

Autor Miquel Puig

Data 17 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / e l e c c i o n s 2 1 d / B e n e i t s -
Indecisos_0_1926407384.html 

Macroposició central Els partits han de treballar per convèncer a aquelles 
persones que no són votants seus. 

Macroproposicions de 
coherència global

Quan un partit convenci als indecisos que no són d’una 
ideologia concreta, serà el partit que treurà a Catalunya de 
la situació actual. La solució és el partit  que és capaç de 
pensar en el bé de tots els ciutadans. 

Article 51: Gestionar la complexitat

Autor Miquel Puig

Data 20 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / e l e c c i o n s 2 1 d / G e s t i o n a r -
complexitat_0_1928207203.html 

Macroposició central Els pactes posteriors als resultats electorals per formar 
govern seran complicats.

Article 51: Gestionar la complexitat

https://www.ara.cat/eleccions21d/Gestionar-complexitat_0_1928207203.html
https://www.ara.cat/eleccions21d/Ciutadans_0_1925807477.html
https://www.ara.cat/eleccions21d/Beneits-Indecisos_0_1926407384.html


Característiques de l’autor:
- Es mostra i reconeix obertament que és independentista
- Remarca la idea que una Catalunya independent és sostenible econòmicament
- Importància del diàleg i pensa que l’Estat s’hauria d’obrir a aquest igual que fa 

Catalunya però no li interessa
- A Espanya econòmicament li interessa que Catalunya es quedi
- El que distorciona i afecta l’economia catalana va ser la violència del dia 1-O
- Espanya està perdent la seva credibilitat i reputació com a estat de dret
- S’han de guanyar les eleccions del 21D per part dels independentistes
- La DUI no era la solució, la independència requereix temps, esforç i paciència
- L’independentisme és fruit d’una gestió pèssima anterior de l’estat
- El partit guanyador de les eleccions ha de representar a tots els catalans
- Acord necessari entre els partits independentistes
- Europa actua correctament, a la distància però gràcies a ella Espanya ha actuat 

molt menys

Macroproposicions de 
coherència global

L’en to rn és comp lex , amb 3 t i pus de pa r t i t s , 
independentistes, constitucionalistes i autonomistes. Si no hi 
ha majoria d’un dels dos primers, s’ha d’intentar pactar amb 
un dels altres que presenten limitacions o característiques 
concretes per poder formar un govern. 

Article 51: Gestionar la complexitatArticle 51: Gestionar la complexitat

Article 52: El municipalisme, marea democràtica

Autor Ferran Espada

Data 22 setembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1244056-el-
municipalisme-marea-democratica.html 

Macroposició central El municipalisme desenvoluparà el progrés i transformació 
política a Catalunya. 

Article 52: El municipalisme, marea democràtica

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1244056-el-municipalisme-marea-democratica.html


Macroproposicions de 
coherència global

La democràcia popular es sustenta als ajuntaments. La 
majoria dels ajuntaments recolzen a les institucions 
catalanes. El municipalisme és la gran força de progrés i 
transformació política. 

Article 52: El municipalisme, marea democràticaArticle 52: El municipalisme, marea democràtica

Article 53: La pencarta legítima de la Mercè

Autor Ferran Espada

Data 25 setembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1245317-la-
pancarta-legitima-de-la-merce.html 

Macroposició central És incomprensible que el PSC es queixi per la pencarta de 
“Democràcia” de la Plaça Sant Jaume.

Macroproposició de 
coherència global

La Mercè és un espai festiu i de convivència de Barcelona 
compatible amb l’exigència de drets fonamentals com la 
democràcia. 

Article 54: Il·legalització “de facto”

Autor Ferran Espada

Data 25 setembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1248445-il-
legalitzacio-de-facto.html 

Macroposició central L’única sortida i solució que té Catalunya és la 
independència.

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat espanyol intenta frenar el procés al marge del debat 
polític. L’Estat posa a pràctica coses sense argumentació ni 
justificació prèvia. La posició de l’Estat limita les possibilitats 
de Catalanya. 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1245317-la-pancarta-legitima-de-la-merce.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1248445-il-legalitzacio-de-facto.html


Article 55: Els alcaldes del PSC i la repressió

Autor Ferran Espada

Data 29 setembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1249313-
els-alcaldes-del-psc-i-la-repressio.html

Macroposició central Els alcaldes socialistes no han de permetre que se’ls utilitzi 
per justificar la violència. 

Macroproposició de 
coherència global

Que els alcaldes no estiguin d’acord amb el referèndum no 
justifica la violència a Catalunya. 

Article 56: Contra els municipis desafectes

Autor Ferran Espada

Data 6 octubre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1253746-
contra-els-municipis-desafectes.html 

Macroposició central La repressió de l’1O es va fer en territoris especialment 
independentistes triats a consciència.

Macroproposicions de 
coherència global

Els policies van anar a Barcelona d’Ada Colau. L’alcaldessa 
recolza el referèndum. Els policies van anar a pobles (per 
petits que fossin) amb majoria independentista. No es va 
anar, per exemple, a la Badalona d’Albiol. 

Article 57: Camins cap a la república

Autor Ferran Espada

Data 12 octubre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1258102-
camins-cap-a-la-republica.html 

Macroposició central Puigdemont ha actuat de forma correcta declarant la DUI i 
posant-la en suspensió.

Article 57: Camins cap a la república

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1249313-els-alcaldes-del-psc-i-la-repressio.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1253746-contra-els-municipis-desafectes.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1258102-camins-cap-a-la-republica.html


Macroproposicions de 
coherència global

La independència no es pot aconseguir de forma tan fàcil. Hi 
ha diferents camins a seguir i es necessita el reconeixement 
internacional. Puigdemont ha tirat la pilota a la teulada de 
l’Estat, amb la mirada internacional sobre seu.

Article 57: Camins cap a la repúblicaArticle 57: Camins cap a la república

Article 58: Els governs locals després del 155

Autor Ferran Espada

Data 23 octubre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1264896-
els-governs-locals-despres-del-155.html 

Macroposició central La intenció d’aplicar el 155 és que afecti en tots els àmbits. 

Macroproposicions de 
coherència global

El 155 no s’aplicarà “low cost”. L’article portarà problemes 
fins als ajuntaments dels pobles. Els alcaldes poden tenir 
problemes per ser d’un partit o altre (tot i tenir una opinió a 
nivell personal). 

Article 59: Enginyeria social i 155

Autor Ferran Espada

Data 26 octubre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1267998-
enginyeria-social-i-155.html

Macroposició central El Govern central vol ocupar totes les institucions catalanes 
per aturar l’independentisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern busca ocupar els llocs de les institucions 
catalanes amb l’article 155. El Govern central no escoltarà la 
voluntat catalana. 

Article 60: 21D, acatar o plantar cara? 

Autor Ferran Espada

Article 60: 21D, acatar o plantar cara? 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1264896-els-governs-locals-despres-del-155.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1267998-enginyeria-social-i-155.html


Data 9 novembre 2017

Diari El Punt Avui

Link ht tp: / /www.elpuntavui .cat /opin io/ar t ic le /8-ar t ic les/
1277361-21-d-acatar-o-plantar-cara.html 

Macroposició central Els independentistes hem de plantar cara al Govern central i 
al 155. 

Macroproposicions de 
coherència global

Plantar cara és l’única manera d’aconseguir coses enfront a 
Espanya. L’estat vol sufocar la voluntat catalana a la força, 
sense escoltar-la. 

Article 60: 21D, acatar o plantar cara? Article 60: 21D, acatar o plantar cara? 

Article 61: El pacte BComú- PSC (ara socis d’Unió)

Autor Ferran Espada

Data 10 novembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1278108-el-
pacte-bcomu-psc-ara-socis-d-unio.html 

Macroposició central BComú té la millor oportunitat per expulsar PSC de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Macroproposició de 
coherència global

PSC ha pactat amb l’antiga Unió, de tendència dretana. 

Article 62: Clarificacions per al 21-D

Autor Ferran Espada

Data 23 novembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1287942-
clarificacions-per-al-21-d.html 

Macroposicions 
centrals

El 155 no pot aturar la sobirania del resultat de les 
eleccions. Les eleccions són decisives.

Macroproposicions de 
coherència global

Els partits han de ser clars amb les seves propostes i 
intencions. El triomf d’un o altre bàndol queda en mans dels 
ciutadans. 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1277361-21-d-acatar-o-plantar-cara.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1278108-el-pacte-bcomu-psc-ara-socis-d-unio.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1287942-clarificacions-per-al-21-d.html


Article 63: Malviure a l’àrea metropolitana

Autor Ferran Espada

Data 24 novembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1288833-
malviure-a-l-area-metropolitana.html 

Macroposició central Les institucions catalanes necessiten instruments per 
combatre la crisi que no ha acabat.

Macroproposicions de 
coherència global

La pobresa i desnonaments de la crisi segueixen 
indiferentment de la independència. Les institucions 
necessiten instruments propis per poder-ho combatre. 

Article 64: Les opcions del 21-D

Autor Ferran Espada

Data 7 desembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1297408-
les-opcions-del-21-d.html 

Macroposicions 
centrals

Les opcions de govern possibles són vàries i complexes. El 
triomf de Ciutadans, encara que no pugui formar govern, 
seria un cop dur pels independentistes. 

Macroproposicions de 
coherència global

Hi ha moltes possiblitats de formació de govern i de pactes 
entre coalicions. Gairebé tots els partits tenen la possibilitat 
de presidir Catalunya.  

Article 65: Recta final cap a un 21-D de punt i seguit

Autor Ferran Espada

Data 16 desembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1303585-
recta-final-cap-a-un-21-d-de-punt-i-seguit.html

Article 65: Recta final cap a un 21-D de punt i seguit

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1303585-recta-final-cap-a-un-21-d-de-punt-i-seguit.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1297408-les-opcions-del-21-d.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1288833-malviure-a-l-area-metropolitana.html


Característiques de l’autor:
- Creu que la base de la independència és la força del poble
- És crític amb el PSC
- Partidari de la independència com a única solució per Catalunya
- Crític amb la violència de l’1 d’octubre
- Creu que hi ha d’haver sacrificis i dificultats per aconseguir la independència
- A favor de la suspenció de la DUI
- Contrari a l’aplicació del 155
- Crític amb el govern central, que no vol escoltar el poble de Catalunya
- Preveu complexitat per formar govern

Macroposició central L’independentisme és molt fort i s’ha d’organitzar bé per 
guanyar les eleccions del 21D i seguir amb la seva 
estratègia.

Macroproposicions de 
coherència global

Els partits independentistes poden guanyar tot i les 
dificultats que ha posat l’Estat, ja que són més forts del que 
aquest li agradaria. El 21D ha de ser un triomf perquè el 
procés no acabi aquí, sinó que sigui un pas més. 

Article 65: Recta final cap a un 21-D de punt i seguitArticle 65: Recta final cap a un 21-D de punt i seguit

Article 66: La legitimitat és en el vot

Autor Ferran Espada

Data 21 desembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1305864-la-
legitimitat-es-en-el-vot.html 

Macroposició central Els catalans i partits independentistes han de demostrar la 
seva validesa i voluntat d’independència amb els seus vots 
en el dia d’avui (21D). 

Macroproposicions de 
coherència global

Guanyar unes eleccions convocades il·legítimament amb 
majoria absoluta seria reconfortar el procés d’independència 
i seguir més forts cap aquest objectiu. És l’oportunitat per 
demostrar que la majoria de Catalunya és partidària al 
procés. 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1305864-la-legitimitat-es-en-el-vot.html


- Creu en la força i poder de l’independentisme, que ha de guanyar les eleccions

Article 67: Acción y reacción

Autor Albet Sáez

Data 22 setembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170922/accion-y-
reaccion-6304857 

Macroposició central La llei o manifestacions no són la resposta per la política. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de qüestionar cada acte en sí i no justificar-lo amb una 
acció anterior. La justificació en altres actes és donar carta 
blanca en els polítics. Els ciutadans han de ser crítics per 
aconseguir una solució política. 

Article 68: Huérfanos

Autor Albet Sáez

Data 25 setembre 2017

Diari El Periódico

Link ht tp : / /www.e lper iod ico.com/es/op in ion/20170925/
huerfanos-6310119 

Macroposicions 
centrals

Hi ha persones partidàries de la tercera via que no es 
senten representats per ningú. Les persones no 
representades poden abandonar Espanya com a “reacció”. 

Macroproposicions de 
coherència global

El partit guanyador serà el que capti més indecisos. Els 
bàndols cada cop estan més allunyats. Els indecisos es 
senten menys representats. La solució per ells pot ser 
marxar. 

Article 69: ¿A quién beneficia el paso del tiempo? 

Autor Albet Sáez

Data 29 setembre 2017

Diari El Periódico

Article 69: ¿A quién beneficia el paso del tiempo? 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170922/accion-y-reaccion-6304857
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170925/huerfanos-6310119


Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170929/a-quien-
beneficia-el-tiempo-6320433  

Macroposició central Rajoy i Puigdemont s’han de replantejar la seva posició i 
dialogar pel bé de la societat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Rajoy ha de renunciar a la justícia i Puigdemont a la 
desobediència per evitar problemes socials. Els polítics han 
de respectar i prioritzar a la població, sobretot a la que no 
pensa com un mateix. 

Article 69: ¿A quién beneficia el paso del tiempo? Article 69: ¿A quién beneficia el paso del tiempo? 

Article 70: Muchos y pocos 

Autor Albet Sáez

Data 2 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171002/muchos-y-
pocos-6327342 

Macroposicions 
centrals

La resposta de l’Estat al referèndum (violència) va ser una 
molt mala decisió. La violència de l’estat posa en evidència 
els seus procediments per aturar-lo i la importància que li 
dóna. 

Macroproposicions de 
coherència global

La violència de l’Estat no aconseguirà fer desaparèixer ni  
canviar la voluntat dels independentistes. La violència crea 
imatges internacionals, evidències sobre la capacitat/ 
importància de l’Estat per impedir el referèndum. La policia, 
jutges i fiscals li fan la feina bruta a Rajoy. 

Article 71: Cabezas frías o calientes 

Autor Albet Sáez

Data 6 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171002/muchos-y-
pocos-6327342 

Article 71: Cabezas frías o calientes 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170929/a-quien-beneficia-el-tiempo-6320433
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171002/muchos-y-pocos-6327342
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171002/muchos-y-pocos-6327342


Macroposició central Puigdemont i Rajoy haurien de dialogar solucions per la 
convivència. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics han de pensar en els ciutadans no partidaris a la 
seva ideologia. La millor solució és negociar. Els polítics no 
s’han de deixar portar per impulsos. 

Article 71: Cabezas frías o calientes Article 71: Cabezas frías o calientes 

Article 72: Reconocer el “otro” en un nosotros

Autor Albet Sáez

Data 9 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171009/reconocer-
al-otro-en-un-nosotros-6342041 

Macroposició central Els ciutadans resoldran el que els polítics no han sapigut fer. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els ciutadans conviuen a la ciutats uns amb els altres. Ells  
defensaran el seu pensament pacíficament pel bé de la 
convivència. 

Article 73: La batalla de los mercados

Autor Albet Sáez

Data 13 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171013/la-batalla-
de-los-mercados-6351633

Macroposició central Els dos bàndols presionen mitjançant els mercats financers 
per guanyar. 

Macroproposició de 
coherència global

Els partits utilitzen les implicacions internacionals amb els 
mercats financers. 

Article 74: Nosotros, las personas

Autor Albet Sáez

Data 16 octubre 2017

Article 74: Nosotros, las personas

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171009/reconocer-al-otro-en-un-nosotros-6342041
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171013/la-batalla-de-los-mercados-6351633


Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171016/nosotros-
las-personas-albert-saez-6356701 

Macroposició central La solució pel procés és el diàleg i negociació de 
Puigdemont i Rajoy.

Macroproposicions de 
coherència global

La batalla ha agafat una dimensió identitària. Els polítics no 
consideren a l’altre com a interlocutor. Han arribat a un punt 
extrem. 

Article 74: Nosotros, las personasArticle 74: Nosotros, las personas

Article 75: El universo “indepe”

Autor Albet Sáez

Data 20 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171020/el-universo-
indepe-6368037 

Macroposició central El 155 no és una bona solució pel conflicte català.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central subestima als catalans. El 155 només farà 
que els catalans es cohesionin més i prenguin més força. El 
Govern espanyol no ha de canviar el que s’ha decidit votant.

Article 76: ¡Basta ya! 

Autor Albet Sáez

Data 23 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171023/basta-
ya-6374041 

Macroposició central El boicot a productes per la ideologia o seu dels fabricants 
és intolerable. 

Macroproposicions de 
coherència global

El boicot afecta a un gran nombre d’entitats i persones, no 
només al fabricant. El boicot genera odi i tòpics. Aquest 
moviment és molt irresponsable. 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171016/nosotros-las-personas-albert-saez-6356701
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171023/basta-ya-6374041
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Article 77: Dejen de hacer el indio 

Autor Albet Sáez

Data 30 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171030/dejen-de-
hacer-el-indio-6390243 

Macroposició central La DUI només ha aconseguit és el 155 (eleccions i presa de 
la Generalitat per part del Govern central).

Macroproposicions de 
coherència global

La DUI és un ridícul amb greus conseqüències. Els 
independentistes han de fer auto crítica de cara a les 
eleccions. Els partits tenen el temps de fer auto crítica que 
els hi sobra de no gestionar la Generalitat. 

Article 78: Mentiras sobre mentiras 

Autor Albet Sáez

Data 3 novembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171103/mentiras-
sobre-mentiras-6400301 

Macroposició central Solucionar la política amb justícia no és el correcte. 

Macroproposicions de 
coherència global

La solució jurídica fa més fort i uneix al bloc independentista. 
Els indignats per les mentides dels independentistes no 
canviaran de vot davant aquests actes de l’estat. 

Article 79: Ausencias

Autor Albet Sáez

Data 6 novembre 2017

Diari El Periódico

Link ht tp : / /www.e lper iod ico .com/es/op in ion/20171106/
ausencias-6406167 

Macroposició central El Govern central i el català haurien d’haver negociat. 

Article 79: Ausencias

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171030/dejen-de-hacer-el-indio-6390243
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Macroproposicions de 
coherència global

Els bàndols no renuncien al seu pensament o posició. La 
unilateralitat no és la solució. L’empresonament dels polítics 
no és la solució. L’empresonament només indigna als 
independentistes. Les eleccions no solucionaran res.

Article 79: AusenciasArticle 79: Ausencias

Article 80: Sobreactuaciones

Autor Albet Sáez

Data 10 novembre 2017

Diari El Periódico

Link ht tp : / /www.e lper iod ico .com/es/op in ion /20171110/
sobreactuaciones-6415547 

Macroposició central Els polítics menysprean la població no afí al seu pensament. 
Les eleccins no solucionaran res.

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics no saben com actuar i sobreactuen. Els polítics 
no exerceixen bé el seu paper. Ells no vetllen pel conjunt de 
la població. Unilateralitat, 155 ni eleccions són la solució.

Article 81: Nada es gratis

Autor Albet Sáez

Data 13 novembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171113/nada-es-
gratis-6421447 

Macroposició central La venjança que estan desepnvolupant els governs no és la 
solució.

Macroproposicions de 
coherència global

L’única idea que hi ha ara és fer pagar pel que s’ha fet. Els 
independentistes paguen amb mentides (violència als 
policies). Colau s’ha vengat de Collboni per recolzar el 155, 
etc. La possibilitat de la negociació no es valora. 

Article 82: Vamos a contar mentiras 

Autor Albet Sáez

Article 82: Vamos a contar mentiras 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171110/sobreactuaciones-6415547
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Data 17 novembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171117/vamos-a-
contar-mentiras-albert-saez-6431549 

Macroposicions 
centrals

Els independentistes intenten tapar els seus errors i 
mentides culpavilitzant a l’Estat. Política i justícia no s’han 
de barrejar. Els dos bàndols menteixen.

Macroproposicions de 
coherència global

Els idependentistes tapen els seus fracassos i falses 
esperances d’independència amb accions de l’Estat per 
justificar-se i contrarrestar. El poder judicial no ha de ser una 
eina política per l’Estat. Ambdós bàndols jutgen a persones 
per fer coses i alhora es feliciten per haver-les impedit. 

Article 82: Vamos a contar mentiras Article 82: Vamos a contar mentiras 

Article 83: Lo que queremos saber del imán de Ripoll

Autor Albet Sáez

Data 20 novembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171120/lo-que-
queremos-saber-del-iman-de-ripoll-6437496 

Macroposicions 
centrals

El Govern espanyol i CNI no van actuar correctament en 
relació a l’iman de Ripoll. Els dos intenten desviar l’atenció 
de la població en altres coses.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern va investigar a l’iman al 2006 per yihadisme. 
L’iman va estar a la presó al 2014 i investigat pel CNI però. 
Ambdós casos no se li va fer res i la població es pregunta 
per què. A la població se’ns intenta distreure amb el procés. 

Article 84: Libre, grande y una

Autor Albet Sáez

Data 24 novembre 2017

Diari El Periódico

Article 84: Libre, grande y una

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171120/lo-que-queremos-saber-del-iman-de-ripoll-6437496
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171117/vamos-a-contar-mentiras-albert-saez-6431549


Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171124/libre-
grande-y-una-6447863 

Macroposició central L’Estat evitaria situacions com l’independentisme amb un 
discurs en el que unitat d’Espanya fos llibertat. 

Macroproposicions de 
coherència global

El discurs descartaria la visió no democràtica de l’estat. Amb 
el respecte a la pluralitat nacional i cultural dels diferents 
territoris Espanya podria ser lliure, gran i una.

Article 84: Libre, grande y unaArticle 84: Libre, grande y una

Article 85: Su hombre es Miquel

Autor Albet Sáez

Data 27 novembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171127/su-hombre-
es-miquel-6453475 

Macroposició central L’estratègia d’Iceta de captar els votants que han quedat 
“orfes” no li servirà per ser president. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els votants de Convergència i Unió conservadors votaran a 
Iceta. Iceta hauria de captar vots d’altres partits 
capdavanters per guanyar. 

Article 86: Economía real

Autor Albet Sáez

Data 1 desembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171201/economia-
real-6463914 

Macroposició central El Govern central fa servir les conseqüències econòmiques 
de l’independència per cobrir la seva ineptitud per governar 
o solucionar la situació. 

Article 86: Economía real

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171201/economia-real-6463914
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Macroproposicions de 
coherència global

El moviment independentista ha sigut irresponsable i ha 
generat conseqüències a nivell econòmic. El govern central 
no és capaç de solucionar el problema català. El govern 
destaca les conseqüències per desviar l’atenció sobre això. 

Article 86: Economía realArticle 86: Economía real

Article 87: “Fakefacts”

Autor Albet Sáez

Data 4 desembre 2017

Diari El Periódico

Link ht tp : / /www.e lper iod ico.com/es/op in ion/20171204/
fakefacts-6473506 

Macroposició central La normalitat actual és que els polítics diguin mentides i els 
mitjans els cobreixin.

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics articulen discusos amb falsetats sense 
problemes sense considerar els fets. Els mitjans segueixen 
les falsetats o publiquen notícies afavorint uns o altres.

Article 88: El orden, tercer eje del 21-D

Autor Albet Sáez

Data 8 desembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171208/el-orden-
tercer-eje-del-21-d-6481822 

Macroposició central El vot dels ciutadans indecisos serà pel partit que garanteixi 
més ordre al carrer.

Macroproposicions de 
coherència global

Els indecisos volen que torni la normalitat a Catalunya. El 
PSC intenta captar els indecisos de JxS descontents amb 
Puigdemont. Esquerra intenta captar als indecisos del PSC 
o Catalunya en Comú que responsabilitzen a Rajoy. 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171208/el-orden-tercer-eje-del-21-d-6481822
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171204/fakefacts-6473506


Article 89: La Catalunya “blockchain”

Autor Albet Sáez

Data 11 desembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171211/la-
catalunya-blockchain-6488193 

Macroposicions 
centrals

El problema del conflicte català són els intermediaris. Els 
polítics no fan la seva feina. 

Macroproposicions de 
coherència global

Entre les persones no hi ha problemes d’interacció o 
negociació. El Bitcoin és una moneda virtual sense 
intermediaris que té el valor que els usuaris li donin posant-
se d’acord. 

Article 90: Los privilegios catalanes

Autor Albet Sáez

Data 15 desembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171215/los-
privilegios-catalanes-6498521 

Macroposició central Els partits i polítics d’Espanya han de ser transparents amb 
la seva ciutadania. 

Macroproposicions de 
coherència global

Algunes situacions que s’han portat a terme en el conflicte 
català haurien de ser normals. Els mitjans han destapat 
contingut de reunions. Els votants tenen més informació per 
votar. 

Article 91: Salir de la propia trinchera para votar

Autor Albet Sáez

Data 16 desembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171216/salir-de-la-
propia-trinchera-para-votar-articulo-albert-saez-6493534  

Article 91: Salir de la propia trinchera para votar
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Característiques de l’autor:
- Com a ciutadans s’ha de ser crítics i qüestionar als polítics
- Crític amb l’estratègia dels polítics, que només té en compte als seus votants
- Partidari del diàleg i negociació pel bé de la societat
- Crític amb la violència de l’Estat i la gestió del procés
- Confiança en els ciutadans per solucionar la situació
- En contra de l’aplicació del 155 com a solució
- Contrari als boicots de productes
- En contra de la DUI
- Crític amb l’empresonament de polítics (combatre la política amb justícia)
- No partidari de les eleccions com a solució
- Crític tant amb la gestió dels independentistes com del govern central
- Crític amb la mala gestió/ estratègia de l’aspecte de Catalunya per part de l’estat

Macroposició central Les xarxes socials fan que la gent es tanqui encara més en 
la seva ideologia. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els internautes només interactuen amb aquelles persones 
afins als seus pensaments. Les eleccions no serviran per 
res. En la vida real s’ha de conviure amb les persones, no 
es poden bloquejar (o empresonar). 

Article 91: Salir de la propia trinchera para votarArticle 91: Salir de la propia trinchera para votar

Article 92: El día después

Autor Albet Sáez

Data 18 desembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171218/el-dia-
despues-6504447 

Macroposició central Els polítics no solucionaran la situació. El futur està en mans 
dels votants.

Macroproposicions de 
coherència global

Els candidats prefereixen usurpar tants vots com puguin que 
no mirar en els pactes futurs. Les eleccions no serviran de 
res. Els polítics no volen pactar per buscar solucions. El 
futur està en mans de la ciutadania. 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171218/el-dia-despues-6504447


Article 93: Tarjetas censales

Autor Álex Sàlmon

Data 20 setembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/09/20/59c21ac8e5fdea2c098b4634.html 

Macroposició central Els independentistes tenen un comportament irresponsable 
prometent coses falses.

Macroproposicions de 
coherència global

Les targetes censals no han arribat a la població. No 
ex is te ixen ev idènc ies de cap re fe rèndum. E ls 
independentistes acusaran a Rajoy de no deixar exercir un 
dret democràtic. Aquest argument té poca credibilitat per la 
majoria que no vol la independència. 

Article 94: Ante acciones, reacciones

Autor Álex Sàlmon

Data 21 setembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/09/21/59c37394468aeb0a088b45e3.html 

Macroposició central L’Estat actua en resposta a les il·legalitats que comet el 
Govern autonòmic de Catalunya.

Macroproposicions de 
coherència global

Els registres de les conselleries, la CTTI i la ATC estan 
justificades per les accions portades a terme pel govern de 
Catalunya. El Govern va aprovar dues lleis il·legals, no van 
desconvocar el referèndum tot i les advertències de l’Estat. 

Article 95: Cobrar con antelación

Autor Álex Sàlmon

Data 22 setembre 2017

Diari El Mundo

Article 95: Cobrar con antelación

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/20/59c21ac8e5fdea2c098b4634.html
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Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/09/22/59c4ca81e2704e67358b45f8.html 

Macroposició central Els ciutadans són els que pagaran les conseqüències del 
procés. 

Macroproposicions de 
coherència global

La Generalitat ha pagat el sou anticipadament als 
funcionaris. Els funcionaris no sabien si cobrarien per la 
situació. La gent està espantada. Coses bàsiques com els 
salaris estan en perill.  

Article 95: Cobrar con antelaciónArticle 95: Cobrar con antelación

Article 96: Santa paciencia ciudadana

Autor Álex Sàlmon

Data 25 setembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/09/25/59c8bbade2704ea04e8b45ad.html 

Macroposicions 
centrals

Als líders independentistes no els interessa pactar un 
referèndum legal. Els polítics volen la desobediència. 

Macroproposicions de 
coherència global

Als polítics els interessa seguir amb la farsa i enganyar a la 
població amb un referèndum fictici. Els ciutadans enganyats 
segueixen fanàticament tot el que diuen els polítics catalans. 

Article 97: Va del patrimonio

Autor Álex Sàlmon

Data 26 setembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/09/26/59ca06f3ca47410a718b4576.html 

Macroposició central Els iniciadors de l’independentisme el hi preocupa més el 
seu patrimoni que anar a la presó. 

Macroproposicions de 
coherència global

Quan els hi demanen diners pels seus actes es preocupen. 
Els polítics van actuar sense saber que les seves accions 
tenien responsabilitats. 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/26/59ca06f3ca47410a718b4576.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/22/59c4ca81e2704e67358b45f8.html
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Article 98: Nada será igual

Autor Álex Sàlmon

Data 28 setembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/09/28/59ccb185268e3e972a8b46d9.html 

Macroposició central La gent canviarà a Espanya després del procés 
independentista. 

Macroproposicions de 
coherència global

Un assaig de Remedios Zafra parla de precarietat i 
desil·lusió. El procés comença amb entusiasme i acabarà 
com s’explica a l’assaig. Les coses no tornaran a ser iguals.

Article 99: ¡Dejen en paz a los niños!

Autor Álex Sàlmon

Data 29 setembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/09/29/59cdfcb3e5fdea553b8b45f0.html 

Macroposicions 
centrals

Els nens han de pensar per si sols amb les eines que els hi 
donin els professors. És trist que a les escoles catalanes 
s’adoctr ini als adolescens per estar a favor de 
l’independentisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els professors van donar autoritzacions als nens per poder 
fer vaga a les aules catalanes. Un nen que s’oposi a això 
se’l considerarà un “bitxo raro”. Els professors marquen als 
nens com pensar. Aquesta no és la metodologia òptima per 
l’educació.

Article 100: La jornada del ‘#comsempre’ que acabará como nunca

Autor Álex Sàlmon

Data 1 octubre 2017

Article 100: La jornada del ‘#comsempre’ que acabará como nunca

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/28/59ccb185268e3e972a8b46d9.html
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Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/01/59d0a7d0468aeb1d478b45f1.html 

Macroposició central El diàleg és l’única manera de solucionar les coses per un 
futur.

Macroproposicions de 
coherència global

El referèndum és fictici. Als catalans no els interessa el 
diàleg. Espanya és una nació i a cap ciutadà català li 
interessa sortir de la Unió Europea. La solució és el diàleg. 

Article 100: La jornada del ‘#comsempre’ que acabará como nuncaArticle 100: La jornada del ‘#comsempre’ que acabará como nunca

Article 101: El dificil equilibrio

Autor Álex Sàlmon

Data 3 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/03/59d36fb3468aebcc0a8b4579.html 

Macroposició central La violència de la Guardia Civil s’ha d’explicar juntament 
amb la desobediència prèvia dels independentistes.

Macroproposicions de 
coherència global

La violència va ser resposta d’actes anti democràtics 
independentistes. S’ha d’explicar els dos fets junts. No es 
poden aïllar les narracions. 

Article 102: Una ‘mani’ sin fin

Autor Álex Sàlmon

Data 4 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/04/59d49488468aeb40118b4637.html 

Macroposició central La manifestació del 3 d’octubre va evidenciar que el que 
volen els ciutadans és una solució per aquesta situació. 

Article 102: Una ‘mani’ sin fin
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Macroproposició de 
coherència global

La diversitat de persones que van sortir a manifestar-se van 
evidenciar que el que realment vol la població és una solució 
per acabar amb el procés. 

Article 102: Una ‘mani’ sin finArticle 102: Una ‘mani’ sin fin

Article 103: Puigdemont, ‘el bo’

Autor Álex Sàlmon

Data 5 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/05/59d5f470e2704e263c8b459d.html 

Macroposició central Puigdemont és el culpable de la situació actual de 
Catalunya. 

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont menteix a la població amb unes lleis i 
referèndum que no han existit. Ho intenta justificar tot 
darrera la violència policial del dia 1 d’octubre. 

Article 104: El eterno ‘caso Piqué’

Autor Álex Sàlmon

Data 6 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/06/59d73a5dca4741be238b4635.html

Macroposició central  No tots els partidaris al referèndum pactat són 
independentistes. 

Macroproposicions de 
coherència global

Gerard Piqué, tot i que els espanyols no ho entenen, no és 
independentista. Piqué ho demostra descrivint la identitat 
dels seus fills. Els PSC o Comuns estan en la mateixa 
situació.

Article 105: Esto ya no es miedo, sino la puñetera realidad

Autor Álex Sàlmon

Article 105: Esto ya no es miedo, sino la puñetera realidad
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Data 8 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/08/59d9e241268e3e0c4e8b461b.html 

Macroposició central Les conseqüències econòmiques del procés són una 
realitat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Grans empreses estan marxant abans de ser efectiva la 
independència. El “discurs de la por” s’està fent realitat. Els 
independent is tes són emocionals i e ls po l í t ics 
irresponsables. 

Article 105: Esto ya no es miedo, sino la puñetera realidadArticle 105: Esto ya no es miedo, sino la puñetera realidad

Article 106: La mayoría es silenciosa

Autor Álex Sàlmon

Data 9 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/09/59db29f4e5fdea85708b4678.html 

Macroposició central Una majoria de catalans no vol la independència. 

Macroproposicions de 
coherència global

La manifestació del 9 d’octubre és la més gran fins al 
moment. Moltes persones va ser el primer cop que van 
assistir. Són la majoria silenciosa. 

Article 107: Movilizar o hacer política

Autor Álex Sàlmon

Data 10 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/10/59dc7d4c468aeb985e8b4674.html 

Macroposició central Els polítics independentistes saben manipular a la població 
però no fer política. 

Article 107: Movilizar o hacer política
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Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics independentistes han aconseguit seguidors amb 
la manipulació. No saben fer política, només exaltar a la 
població. 

Article 107: Movilizar o hacer políticaArticle 107: Movilizar o hacer política

Article 108: Cuestionar el ‘procés’

Autor Álex Sàlmon

Data 12 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/12/59df2daae2704e6c3c8b461d.html 

Macroposició central El procés ha format ciutadans que els segueixen sense 
qüestionar res.

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics tenen l’estratègia i juguen amb els ciutadans 
mitjançant les xarxes socials. Els ciutadans els han format 
per “obeïr” sense qüestionar res. 

Article 109: Una nueva tocata y fuga ate el ‘procés’ independentista 

Autor Álex Sàlmon

Data 15 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/15/59e31d2e22601d54518b468a.html 

Macroposició central  La convocatòria d’unes eleccions és la solució. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes no treurien majoria en vots. 
Puigdemont no convoca eleccions sabent els resultats pels 
independentistes. 

Article 110: Palabras que se desvanecen

Autor Álex Sàlmon

Data 16 octubre 2017

Diari El Mundo

Article 110: Palabras que se desvanecen

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59df2daae2704e6c3c8b461d.html
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Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/16/59e46c2722601dda298b45da.html 

Macroposició central Els polítics del procés són incapaços de solucionar la 
situació. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els bàndols del procés utilitzen la tàctica de ridiculitzar l’altre 
mitjançant les declaracions, fet que no soluciona les coses. 
No són dies per jugar amb les paraules com si no fossin res. 

Article 110: Palabras que se desvanecenArticle 110: Palabras que se desvanecen

Article 111: El desconcierto 

Autor Álex Sàlmon

Data 18 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/18/59e7252c22601d1c448b46a8.html 

Macroposició central Els líders independentistes han mentit a la població. 

Macroproposicions de 
coherència global

Després del referèndum fictici i la DUI molts polítics es fan 
endarrera. Ja és tard per celebrar la població. 

Article 112: Independencia para el caos

Autor Álex Sàlmon

Data 19 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/19/59e85c5f468aebc6168b45a6.html 

Macroposició central El procés portarà el caos.

Macroproposicions de 
coherència global

Igual que la cera caiguda per la manifestació al llarg de la 
Diagonal el matí següent va portar el caos a causa que les 
tasques de neteja van haver de tallar el carrer, el mateix farà 
el procés. Es voldrà canviar quan sigui massa tard, tot i no 
haver-ho fet “expressament”. 
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Article 113: Un pesimismo extendido

Autor Álex Sàlmon

Data 20 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/20/59e9ad6422601dbb708b4583.html 

Macroposició central El procés està portant una crisi econòmica i social. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els comerços estan tancant l’any en negatiu i es plantegen 
acomiadaments. La societat es discuteix i està fracturada 
per la ideologia política. 

Article 114: El mensaje ‘indepe’, vende

Autor Álex Sàlmon

Data 23 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/23/59ed9dea468aebaa158b461e.html 

Macroposició central Els ciutadans segueixen el procés pels mitjans sense 
reflexionar per ells mateixos.

Macroproposicions de 
coherència global

Els ciutadans segueixen el procés molt activament pels 
mitjans com a protagonistes. La població vol estar informada 
sense reflexionar. La població es posiciona segons els idees 
de mitjans i polítics. 

Article 115: La España descentralizada

Autor Álex Sàlmon

Data 24 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/24/59eeef98468aeb8e6d8b460c.html 

Article 115: La España descentralizada
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Macroposició central El discurs de l’independentisme s’aprofita que l’educació 
sobre el funcionament de les autonomies de l’Estat és 
dolenta.

Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes es queixen sobre la unitat i Estat 
opressor del Govern d’Espanya. Realment és un dels 
governs més descentralitzats de la Unió Europea.

Article 115: La España descentralizadaArticle 115: La España descentralizada

Article 116: De president a president

Autor Álex Sàlmon

Data 25 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/25/59f0408b268e3e57158b456e.html 

Macroposició central Montilla no es va mullar en el Senat per compensar els 
errors que va cometre quan era president de la Generalitat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Durant la seva presidència va alertar de la crisi que encara 
segueix vigent molt tard. En la seva compareixença al Senat 
no es va mullar gens en contra de l’actual president.

Article 117: El desastre

Autor Álex Sàlmon

Data 26 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/26/59f1923322601d144c8b459a.html 

Macroposició central A Puigdemont li interessa no renunciar al seu càrreg.

Macroproposició de 
coherència global

No ha assistit al Senat i li interessa l’aplicació del 155. 

Article 118: El indeciso Puigdemont

Autor Álex Sàlmon

Data 27 octubre 2017

Article 118: El indeciso Puigdemont
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Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/27/59f2e49746163fef4e8b468c.html 

Macroposició central L’independentisme és un moviment social i impulsiu. 

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont intenta evitar el 155 convocant eleccions. Els 
altres partits (ERC i CUP) amenacen en sortir del Govern. 
Els ciutadans s’indignen i es manifesten.

Article 118: El indeciso PuigdemontArticle 118: El indeciso Puigdemont

Article 119: La tres horas en las que se optó por elecciones 

Autor Álex Sàlmon

Data 29 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/29/59f5b498ca4741ea4a8b45a9.html 

Macroposicions 
centrals

Puigdemont hauria d’haver convocat eleccions i volia fer-ho. 
Puigdemont va declarar la DUI de manera emocional i 
espontània, sense pensar.

Macroproposicions de 
coherència global

Al fer l’intent de convocatòria d’eleccions, els altres partits 
independentistes i els ciutadans els van començar a titllar de 
traïdor. Ell realment era la decisió que volia prendre. Va 
declarar la DUI com a resposta emocional i espontània a 
aquestes acusacions. Rajoy no va tenir més remei que 
aplicar el 155 i convocar eleccions. 

Article 120: La mirada de Puigdemont

Autor Álex Sàlmon

Data 31 octubre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/10/31/59f83aa122601db8638b45ab.html 

Macroposició central Puigdemont no volia proclamar la DUI. 

Article 120: La mirada de Puigdemont

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/29/59f5b498ca4741ea4a8b45a9.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/31/59f83aa122601db8638b45ab.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/27/59f2e49746163fef4e8b468c.html


Macroproposicions de 
coherència global

La seva expressió en les imatges passejant-se per Girona 
no són d’una persona satisfeta. Es va veure pressionat i 
obligat a declarar-la. 

Article 120: La mirada de PuigdemontArticle 120: La mirada de Puigdemont

Article 121: El nuevo relato ‘indepe’ 

Autor Álex Sàlmon

Data 2 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/02/59fad4cb468aeb08678b4570.html 

Macroposició central Si els independentistes volen guanyar les eleccions han de 
canviar d’estratègia.

Macroproposició de 
coherència global

Els votants es donaran compte que els han enganyat. 

Article 122: Y ahora, ¿lista única? 

Autor Álex Sàlmon

Data 3 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/03/59fc37d5e2704e8e6f8b4574.html 

Macroposició central Colau està oblidant els seus votants recolzant en excés als 
independentistes. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els ha recolzat i ha dit que cal unir forces per alliberar 
presos polítics. Si això signifiqués entrar a la llista única, 
oblidaria als seus votants. 

Article 123: No me gusta la prisión como espacio de debate

Autor Álex Sàlmon

Data 5 novembre 2017

Diari El Mundo

Article 123: No me gusta la prisión como espacio de debate
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Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/05/59feff62468aebe7458b4659.html 

Macroposició central Els polítics independentistes no podien canviar ni saltar-se 
les lleis sense conseqüències. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat ha permès molt a l’independentisme fins que ha 
actuat amb la presó. Encara que no agradi, es pot tenir 
llibertat de pensament però no canviar les lleis.

Article 123: No me gusta la prisión como espacio de debateArticle 123: No me gusta la prisión como espacio de debate

Article 124: La incógnita de las listas

Autor Álex Sàlmon

Data 6 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/06/5a0027dc268e3e3e358b4606.html 

Macroposició central Cada partit independentista haurà de trobar un missatge 
diferenciador de la resta.

Macroproposicions de 
coherència global

Els últims fets apunten a que els partits es presentaran per 
separat. La independència fallida no pot ser el missatge. 
Han de trobar com convèncer i enganyar a l’electorat. 

Article 125: A la busca de lo positivo

Autor Álex Sàlmon

Data 7 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/07/5a017960e5fdea79468b45fd.html 

Macroposició central Els independentistes han de trobar nous objectius després 
d’un fracàs dins de la realitat i legalitat. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha demostrat que la DUI és impossible. Han de buscar un 
nou discurs i objectius factibles i legals més enllà de la 
majoria. 
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Article 126: ‘Axterizar’ el proceso

Autor Álex Sàlmon

Data 8 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/07/5a017960e5fdea79468b45fd.html 

Macroposicions 
centrals

Els independentistes han construit un relat fictici i victimista 
del procés. Ningú a l ’Estat és capaç de parar 
l’independentisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

La violència de l’estat, els presos i la fugida de Puigdemont 
són el relat dels independentistes. A l’Estat no hi ha cap 
persona capaç de contrarrestar aquests fets de manera 
productiva i útil. 

Article 127: Fue bloqueo, no huelga

Autor Álex Sàlmon

Data 9 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/09/5a04183622601db2698b4658.html 

Macroposició central Els independentistes bloquejen el país i perjudiquen la seva 
economia.

Macroproposicions de 
coherència global

La falsa vaga del 8 de novembre va ser una paralització a la 
força del país perjudicant als ciutadans. És una evidència 
més de les conseqüències econòmiques irresponsables de 
l’independentisme. 

Article 128: Reubicar criterios

Autor Álex Sàlmon

Data 10 novembre 2017

Diari El Mundo

Article 128: Reubicar criterios
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Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/10/5a056c53468aeba6748b45c3.html 

Macroposició central Els idependentistes militants són “titelles” que accepten i 
toleren tot el que els líders del procés facin.

Macroproposicions de 
coherència global

Després de la DUI anulada accepten que els polítics en les 
seves declaracions diguin que va ser simbòlica. 
L’independentisme s’ha construit per tal de no tenir 
qüestionaments ni crítiques. 

Article 128: Reubicar criteriosArticle 128: Reubicar criterios

Article 129: Los errores de la asamblea

Autor Álex Sàlmon

Data 13 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/13/5a095c1ce2704e5e708b460f.html 

Macroposicions 
centrals

El procés intenta trencar-ho tot. Els independentistes no 
poden guanyar a les eleccions del 21D. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes han provocat el trencament entre 
Colau i Collboni. Volen que tot vagi malament. Els 
idependentistes no poden guanyar en majoria al 21D. 

Article 130: Embujo Puigdemont 

Autor Álex Sàlmon

Data 14 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/14/5a0abcd122601dfe0f8b4642.html 

Macroposició central Totes les accions de Puigdemont estan destinades a 
guanyar les eleccions. 

Macroproposició de 
coherència global

L’exili a Brussel·les i l’exclusió del PDeCAT de la llista és la 
forma de fer pre campanya. 
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Article 131: Oldfield para Puigdemont

Autor Álex Sàlmon

Data 15 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/15/5a0bfc93e5fdea93098b460d.html

Macroposició central La manipulació informativa és per part dels independentistes 
i es fa a consciència. 

Macroproposicions de 
coherència global

Expliquen que el tema de l’excorcista que va aparèixer en 
un vídeo de Puigdemont és d’una pel·lícula de terror. No 
expliquen que es considera una de les obres més 
representatives del rock progressiu i dels millors temes de 
Mike Oldfield. Manipulen posicionant als ciutadans contra 
certes persones o organismes. 

Article 132: Los pactos de los ‘comuns’

Autor Álex Sàlmon

Data 16 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/16/5a0d5087e5fdea87718b45a6.html 

Macroposició central La formació de govern i situació política pot dependre del 
posicionament dels diputats dels Comuns.

Macroproposicions de 
coherència global

Les enquestes indiquen que el posicionament dels Comuns 
seria decisiu per formar govern amb un bàndol o altre. Han 
de ser clars amb els seus votants. 

Article 133: La lista de Puigdemont

Autor Álex Sàlmon

Data 17 novembre 2017

Diari El Mundo

Article 133: La lista de Puigdemont
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Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/17/5a0ea4daca4741563d8b45f7.html 

Macroposició central Puigdemont tindrà mals resultats a les eleccions.

Macroproposicions de 
coherència global

No està complint les seves promeses. Va dir que quan 
acabés aquest mandat deixaria la política. Està portant el 
seu partit cap una ideologia que no és la seva. Les 
enquestes pronostiquen uns mals resultats.

Article 133: La lista de PuigdemontArticle 133: La lista de Puigdemont

Article 134: Las manzanas de Girona disfrutan de buena salud

Autor Álex Sàlmon

Data 19 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/19/5a10856446163f1b5f8b4622.html 

Macroposició central El procés disminuirà el turisme de Catalunya. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els productes i treballadors de Girona no noten cap boicot. 
La tranquil·litat de la zona demostra la disminució del 
turisme.

Article 135: Recambio de alto riesgo

Autor Álex Sàlmon

Data 20 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/20/5a12986b46163f191e8b45d9.html 

Macroposició central El nou fiscal general escollit pel Govern central ha de tenir 
mà dura amb el procés. 

Article 135: Recambio de alto riesgo
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Macroproposicions de 
coherència global

Tot i que els catalans intentin negar-ho, a Espanya hi ha 
separació de poders. L’antic fiscal general ha mort. És la 
figura encarregada de defensar el que s’estan saltant els 
independentistes. El nou fiscal general ha de tenir mà dura 
per aturar-los.

Article 135: Recambio de alto riesgoArticle 135: Recambio de alto riesgo

Article 136: El sueño de la EMA

Autor Álex Sàlmon

Data 21 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/21/5a13edbd22601db4058b45c8.html 

Macroposició central Gran part de la culpabilitat que la capital de l’EMA no sigui 
Barcelona és el procés. 

Macroproposicions de 
coherència global

Barcelona era la candidata perfecta. El procés i voluntat dels 
catalans de marxar d’Europa no donen garanties per ser la 
millor capital de l’EMA. 

Article 137: Lo inédito de Pla

Autor Álex Sàlmon

Data 22 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/22/5a1543cae2704e0d548b45c3.html 

Macroposició central La base de la estratègia del procés i els catalans és el 
victimisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

La publicació del llibre de Josep Pla és oportunista. S’intenta 
relacionar la suposada (i falsa) censura i opressió de 
l’escriptor amb el règim de Franco amb la situació actual del 
procés i els independentistes. 
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Article 138: Sin agencia, pero con estrellas

Autor Álex Sàlmon

Data 23 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/23/5a16969722601dd7028b460e.html 

Macroposició central Per tornar a la normalitat que li ha tret el procés Barcelona 
necessita el reconeixement internacional. 

Macroproposicions de 
coherència global

Les estrelles Michelin a restaurants de la ciutat són una 
bona notícia. La baixada de turisme, de vendes, fuga 
d’empreses, etc. han portat a una situació límit a la ciutat, 
que pot arribar a generar acomiadaments. Barcelona 
necessita que el procés acabi. 

Article 139: En los balcones de Madrid

Autor Álex Sàlmon

Data 24 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/24/5a17e82d268e3e87468b45e9.html 

Macroposició central Existeix un sentiment nacionalista espanyol com el català. 

Macroproposicions de 
coherència global

En els balcons de Madrid hi ha més banderes espanyoles 
que mai. La crisi catalana ha fet adonar-se als espanyols del 
seu sentiment de pertinença al país i societat espanyola. És 
de les poques coses bones que ha portat el procés. 

Article 140: Entre el voto útil, el enfadoso y el desconcierto político

Autor Álex Sàlmon

Data 26 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/26/5a1a9729268e3e9a298b4630.html 

Macroposició central Qui sigui fidel amb els seus votants guanyarà les eleccions.

Article 140: Entre el voto útil, el enfadoso y el desconcierto político
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Macroproposicions de 
coherència global

Hi ha moltes enquestes diferents i la situació de cada partit 
és complicada segons cadascuna. A causa de la situació en 
la que es celebren aquestes eleccions, sortirà victoriós el 
bàndol que més fidels siguin els seus partits al perfil de 
votants que han tingut sempre. 

Article 140: Entre el voto útil, el enfadoso y el desconcierto políticoArticle 140: Entre el voto útil, el enfadoso y el desconcierto político

Article 141: Puigdemont fuera de la UE

Autor Álex Sàlmon

Data 27 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/27/5a1bd4cee5fdea8b6c8b45e0.html

Macroposicions 
centrals

Europa ha donat l’esquena al procés. Els independentistes 
volen abandonar Europa. 

Macroproposicions de 
coherència global

Primer van suspendre la DUI amb l’esperança que l’Europa 
hi intervenís. La UE no s’ha volgut posar en el conflicte. 
Diuen que la UE són un conjunt d’estats en decadència. El 
seu comportament i argumentacions són incoherents. 

Article 142: De vergüenza ajena

Autor Álex Sàlmon

Data 29 novembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/11/29/5a1e7711e2704e65168b4594.html 

Macroposicions 
centrals

Els arguments dels partits independentistes per la pre-
campanya es basen en mentides o ficcions. Els ciutadans 
han de ser crítics. 

Macroproposicions de 
coherència global

Marta Rovira o Carles Puigdemont han fet declaracions i 
després les han retirat, fet que demostra la no veracitat. Els 
ciutadans obliden aquests fets. 
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Article 143: Propuestas Iceta

Autor Álex Sàlmon

Data 1 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/01/5a211a65468aeb29778b4634.html 

Macroposició central Es necessiten propostes concretes per la pre campanya.

Macroproposicions de 
coherència global

Iceta ha proposat un finançament com un federalisme. Tot i 
que la proposta no ha estat ben rebuda, és la primera 
concreta. S’ha de solucionar el procés i deixar la 
independència. 

Article 144: El mensaje de Iglesias

Autor Álex Sàlmon

Data 4 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/04/5a250b71e2704e506d8b4590.html 

Macroposició central El 21D ha de servir per fer fora als independentistes del 
poder i Pablo Iglesias hi ha d’ajudar.

Macroproposició de 
coherència global

Iglesias és l’únic que pot criticar als independentistes sense 
que li diguin fatxa.

Article 145: La lucha por el voto 

Autor Álex Sàlmon

Data 5 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/05/5a26608c268e3e536e8b45eb.html  

Macroposició central Els vots d’aquelles persones que normalment no voten en 
les autonòmiques en aquestes eleccions són decisius.

Article 145: La lucha por el voto 
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Macroproposició de 
coherència global

Els líders han de demostrar que ells son els útils i han de 
convèncer als votants.

Article 145: La lucha por el voto Article 145: La lucha por el voto 

Article 146: Puigdemont en la inopia

Autor Álex Sàlmon

Data 7 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/07/5a2903b4ca4741950b8b45e9.html 

Macroposició central Els líders independentistes estan enganyant als seus 
votants.

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont ven la seva versió d’exili i fa creure que la 
independència està al caure. L’estratègia escollida pels 
independentistes no té sortida. 

Article 147: ¿Y quién mandará?

Autor Álex Sàlmon

Data 8 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/08/5a29a768468aeb1d698b4605.html 

Macroposició central Els partits independentistes estan fracturats entre sí. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’augment de vots cap a Puigdemont en les enquestes 
preocupa a ERC. Escollir president serà un problema de 
jerarquies entre ells. 

Article 148: La influencia poderosa de las encuestas en Cataluña

Autor Álex Sàlmon

Data 10 desembre 2017

Diari El Mundo

Article 148: La influencia poderosa de las encuestas en Cataluña
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Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/10/5a2d1363ca474134738b457b.html 

Macroposició central Les enquestes decisives en aquestes eleccions porten a la 
competició dins dels mateixos bàndols.

Macroproposició de 
coherència global

Les enquestes poden fer que els votants de cada bàndol 
dubtin entre quin lider concret votar. 

Article 148: La influencia poderosa de las encuestas en CataluñaArticle 148: La influencia poderosa de las encuestas en Cataluña

Article 149: Unilateralidad que no cuela 

Autor Álex Sàlmon

Data 11 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/11/5a2e4a2dca47416c348b4623.html 

Macroposició central L’independentisme s’ha quedat sense arguments en pre 
campanya.

Macroproposicions de 
coherència global

No es pot justificar un procés que està mort. Els presos 
polítics i els exiliats suficients pels ja convençuts, no poden 
captar votants nous. 

Article 150: Las monjitas de Sijena

Autor Álex Sàlmon

Data 12 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/12/5a2fa37546163f37778b463e.html 

Macroposició central No s’hauria de barrejar la política amb temes no relacionats. 

Macroproposició de 
coherència global

La propietat i conservació de les obres de Sijena no s’ha de 
barrejar amb la política. 

Article 151: El embargo a Mas

Autor Álex Sàlmon

Article 151: El embargo a Mas
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Data 13 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/13/5a30e7e0ca474131108b4582.html 

Macroposició central La imatge de Mas partidari al procés és aparença i li ha 
passat factura.

Macroproposicions de 
coherència global

El seu bon estar i bona imatge s’han acabat amb 
l’embargament de la seva casa. Mas s’arrepenteix d’haver-
se mullat pel seguiment dels ciutadans. 

Article 151: El embargo a MasArticle 151: El embargo a Mas

Article 152: Errores de campaña 

Autor Álex Sàlmon

Data 14 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/14/5a323fca468aeb21528b46a5.html 

Macroposició central La proposta d’Iceta d’indult dels presos en cas de victòria el 
perjudica. 

Macroproposicions de 
coherència global

El fa perdre votants en la lluita contra Arrimades. Els polítics 
no poden cometre errors. 

Article 153: El fracaso de una legislatura con el ‘procés’ a cuestas

Autor Álex Sàlmon

Data 17 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/17/5a3644a622601d82358b464c.html 

Macroposició central Sembla impossible que després del fracàs independentista 
continui haven-t’hi votants afins a aquests partits. 

Article 153: El fracaso de una legislatura con el ‘procés’ a cuestas
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Macroproposicions de 
coherència global

Els partits independentistes han portat el fracàs a Catalunya. 
L’independentisme no té res de política, és comunicació. Els 
ciutadans que els voten no s’informen, simplement es 
deixen “enganyar”. 

Article 153: El fracaso de una legislatura con el ‘procés’ a cuestasArticle 153: El fracaso de una legislatura con el ‘procés’ a cuestas

Article 154: La apuesta de Rajoy

Autor Álex Sàlmon

Data 18 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/18/5a378d08e5fdea540e8b45e6.html 

Macroposicions 
centrals

Tots els partits li han d’agraïr a Rajoy portar la normalitat 
amb el 155 i convocar eleccions. Albiol ha de guanyar vots 
amb això. 

Macroproposició de 
coherència global

Albiol ha d’utilitzar l’argument per remuntar els mals 
resultats que apareixen a les enquestes. 

Article 155: El escondite de Junqueras

Autor Álex Sàlmon

Data 19 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/19/5a38da58268e3ef7648b4637.html 

Macroposició central Hi ha una fractura entre els dos partits independentistes.

Macroproposicions de 
coherència global

Junqueras va retreure indirectament a Puigdemont que ell 
estava a la presó perquè no s’amagava. ERC està nerviosa 
perquè el partit de Puigdemont està pujant posicions en les 
enquestes i li treurà el primer lloc. 

Article 156: El voto ausente

Autor Álex Sàlmon

Data 20 desembre 2017

Article 156: El voto ausente
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Característiques de l’autor: 
- Molt crític amb els independentistes- comportament irresponsable i manipuladors
- Nega l’existència del referèndum
- Planteja els votants independentistes com a persones que no reflexionen, tenen una 

fe cega en els seus polítics
- Partidari de les actuacions de l’Estat per frenar el procés
- Els independentistes no volen dialogar
- Contrari a “l’adoctrinament” en les escoles catalanes
- Partidari del diàleg
- Justifica la violència de la Guardia Civil
- Puigdemont com a culpable de la situació de Catalunya
- Els ciutadans com a úniques víctimes del procés
- Crític amb les conseqüències econòmiques que ha portat el procés

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/20/5a3a257c468aeb68028b464d.html 

Macroposició central En aquestes eleccions el vot silenciós tindrà pes en els 
percentatges dels resultats.

Macroproposició de 
coherència global

El vot de les persones que no es manifesten que sí votaran 
pel cansament de la situació pot modificar percentatges. 

Article 156: El voto ausenteArticle 156: El voto ausente

Article 157: El día tornasol

Autor Álex Sàlmon

Data 21 desembre 2017

Diari El Mundo

Link h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / c a t a l u n a /
2017/12/20/5a3a257c468aeb68028b464d.html 

Macroposició central El dia després de les eleccions la interpretació de cada partit 
és favorable a aquest.

Macroproposició de 
coherència global

La participació es preveu molt alta i això farà que els 
resultats siguin més complexos, en vots o diputats, i que 
cada partit ho interpreti a la seva manera. 
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- Defensa que hi ha una majoria de catalans que no volen la independència
- Partidari de les eleccions com a solució- fer fora als independentistes del poder i 

acabar amb el procés
- Procés ha portat el caos: crisi econòmica i social
- L’independentisme és un moviment emocional, que no reflexiona i manipula
- Crític amb la posició de Colau respecte l’independentisme
- Justifica l’empresonament dels consellers
- Fracàs de l’independentisme
- Ruptura dins el bàndol de partits del procés
- Crític amb l’estratègia de pre campanya dels independentistes- enganya als votants
- Partidari del 155 com a solució per parar el procés
- Importància del vot silenciós/ votants indecisos

Article 158: La naturalesa de l’Estat

Autor Esther Vera

Data 20 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / n a t u r a l e s a -
lEstat_0_1873012850.html 

Macroposició central A les agressions de l’Estat, disposat a tot, se les ha de 
respondre amb civisme, pacifisme i racionalisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern respon amb abús de poder a una proposta de 
diàleg del poble català. El poble ha de mantenir el pacifisme 
fins que Europa reaccioni. 

Article 159: Qüestió de democràcia i llibertat

Autor Esther Vera

Data 20 setembre 2017

Diari Ara

Link h t tps : / /www.a ra . ca t / op in io /Ques t i o -democ rac ia -
llibertat_0_1873612666.html 

Macroposició central El civisme és l’única resposta que hi ha d’haver per part de 
l’independentisme a les provocacions de l’Estat.

Article 159: Qüestió de democràcia i llibertat

https://www.ara.cat/opinio/Questio-democracia-llibertat_0_1873612666.html
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Macroproposició de 
coherència global

El civisme deixarà en evidència davant d’Europa el paper de 
l’Estat que intenta parar la voluntat del poble català a la 
força i provocacions. 

Article 159: Qüestió de democràcia i llibertatArticle 159: Qüestió de democràcia i llibertat

Article 160: Desapareguin, ¡ar!

Autor Esther Vera

Data 21 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / D e s a p a r e g u i n -
ar_0_1874212604.html 

Macroposició central Amb les actuacions de l’Estat l’únic que està aconseguint és 
que els catalans guanyin força i poder. 

Macroproposició de 
coherència global

L’humiliació i impotència del poble català davant les formes 
de  l’Estat per acabar amb l’independentisme a la força fa 
més forts i uneix més al poble català. 

Article 161: L’agent provocador

Autor Esther Vera

Data 23 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / L a g e n t -
provocador_0_1875412508.html 

Macroposició central L’Estat Espanyol força una no solució a Catalunya. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat ha decidit al llarg dels anys ignorar Catalunya i 
respondre a la situació actual amb repressió i força, sense 
diàleg. Catalunya sempre ha respòs amb civisme. 

Article 162: Maza, De los Cobos, la tempesta i Piolín

Autor Esther Vera

Data 25 setembre 2017

Diari Ara

Article 162: Maza, De los Cobos, la tempesta i Piolín
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Link https://www.ara.cat/opinio/Maza-los-Cobos-tempesta-
Piolin_0_1876612377.html 

Macroposició central El desplegament policial de l’Estat a Catalunya és 
desproporcionat i propi de l’època del franquisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

Coordinat per una persona corrupte, o per una altra amb 
tràfic d’influències, l’únic que interessa és intentar controlar 
els Mossos i aturar el referèndum en base a la força. Les 
actuacions desproporcionades no encaixen amb el 
p a c i fi s m e c a r a c t e r í s t i c d e l e s m a n i f e s t a c i o n s 
independentistes. 

Article 162: Maza, De los Cobos, la tempesta i PiolínArticle 162: Maza, De los Cobos, la tempesta i Piolín

Article 163: La desmesura del poder

Autor Esther Vera

Data 26 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / d e s m e s u r a -
del_0_1877212316.html 

Macroposició central L’única manera que té l’Estat d’intentar resoldre el conflicte 
amb Catalunya és fer-la quedar a la força.

Macroproposicions de 
coherència global

Eviten el diàleg per falta d’arguments. Intenten fer-la quedar 
a la força amb amenaces i amb por. 

Article 164: El pont del petroli

Autor Esther Vera

Data 28 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / p o n t - D e l -
Petroli_0_1878412200.html 

Macroposició central Els independentistes i Catalunya està format de persones 
amb diferents cultures, llengües i procedències que 
comparteixen una sèrie de valors que no encaixen amb 
Espanya. 

Article 164: El pont del petroli
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https://www.ara.cat/opinio/pont-Del-Petroli_0_1878412200.html
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Macroproposicions de 
coherència global

Catalunya està formada per gent de totes procedències, que 
han anat a viure aquí i que senten les dues terres per igual. 
El que sí que tenen en comú, i no amb Espanya, són certs 
valors com la democràcia, llibertat i una societat i vida 
compartides. 

Article 164: El pont del petroliArticle 164: El pont del petroli

Article 165: En mans dels ciutadans

Autor Esther Vera

Data 30 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / m a n s - d e l s -
ciutadans_0_1879612099.html 

Macroposicions 
centrals

El resultat i imatge del referèndum de l’1 d’octubre està en 
mans dels ciutadans. La feina de després del referèndum és 
dels polítics. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els mitjans internacionals ens miren i dels ciutadans depèn 
la participació, vots i pacifisme per demostrar al món la 
voluntat del poble català. La imatge, negociacions i passos a 
seguir posteriors estaran en mans dels polítics. 

Article 166: Vergonya i dignitat

Autor Esther Vera

Data 1 octubre 2017

Diari Ara

Link ht tps : / /www.ara .ca t /op in io /es ther -vera-vergonya-
dignitat_0_1880212008.html 

Macroposició central Als ciutadans espanyols els hi hauria de fer vergonya viure 
en un estat com Espanya després del que ha fet amb 
Catalunya.

Article 166: Vergonya i dignitat

https://www.ara.cat/opinio/esther-vera-vergonya-dignitat_0_1880212008.html
https://www.ara.cat/opinio/mans-dels-ciutadans_0_1879612099.html


Macroproposicions de 
coherència global

El Govern espanyol no ha sigut capaç de parar de cap altra 
manera que amb violència un referèndum de gent pacífica. 
Si els ciutadans espanyols no reaccionen, acabaran igual 
per algun altre motiu. 

Article 166: Vergonya i dignitatArticle 166: Vergonya i dignitat

Article 167: El caso Piqué

Autor Esther Vera

Data 3 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / e s / e s t h e r - v e r a - c a s o -
pique_0_1880811966.html 

Macroposicions 
centrals

El nivell de debat polític a Espanya és molt baix. La gent 
prefereix callar que no mullar-se i parlar a dir el que pensa, o 
fer-ho per les xarxes socials. 

Macroproposició de 
coherència global

Mai cap company de Gerard Piqué l’ha defensat dels insults 
que rep al posicionar-se.

Article 168: L’interruptor democràtic i el 155

Autor Esther Vera

Data 3 octubre 2017

Diari Ara

Link https: / /www.ara.cat /opinio/esther-vera- interruptor-
democratic_0_1881411869.html  

Macroposició central El Govern espanyol i Felip VI desconeixen la situació de 
Catalunya.

Macroproposicions de 
coherència global

Van preferir actuar per la via fàcil, amb violència, que no 
intentar entendre la situació a Catalunya i posar-hi solució 
amb diàleg. El rei s'ha sumat a aquesta ineptitud. 

Article 169: El millor de cadascú

Autor Esther Vera

Article 169: El millor de cadascú

https://www.ara.cat/es/esther-vera-caso-pique_0_1880811966.html
https://www.ara.cat/opinio/esther-vera-interruptor-democratic_0_1881411869.html


Data 4 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / m i l l o r -
cadascu_0_1882011838.html

Macroposició central El moviment independentista necessita la societat catalana 
unida, cívica i pacífica per seguir endavant.

Macroproposicions de 
coherència global

És una lluita molt desigual, davant un altre bàndol que és 
capaç de tot per guanyar. L'única arma dels catalans és 
treure el millor de cadascú. 

Article 169: El millor de cadascúArticle 169: El millor de cadascú

Article 170: La decisió crítica

Autor Esther Vera

Data 5 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / d e c i s i o -
critica_0_1882611788.html

Macroposició central El Govern de la Generalitat ha de definir una nova estratègia 
per plantejar l'independentisme.

Macroproposició de 
coherència global

L'Estat demostra que actua amb violència i força judicial, i 
els partits independentistes necessiten noves estratègies 
per no decepcionar i guiar la gent fidel que recolza el 
moviment indiscutiblement. 

Article 171: Decàleg per a dies difícils

Autor Esther Vera

Data 7 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / D e c a l e g - d i e s -
dificils_0_1883811733.html 

Macroposicions 
centrals

El moviment independentista és sòlid i durader. S’ha 
d'actuar amb intel·ligència per seguir avançant.

Article 171: Decàleg per a dies difícils

https://www.ara.cat/opinio/millor-cadascu_0_1882011838.html
https://www.ara.cat/opinio/decisio-critica_0_1882611788.html
https://www.ara.cat/opinio/Decaleg-dies-dificils_0_1883811733.html


Macroproposicions de 
coherència global

La voluntat dels ciutadans pacífics es va demostrar 
diumenge passat, donant un missatge internacional, davant 
un Govern central que no entén el moviment i està disposat 
a tot per aturar-lo. El rei no farà res al respecte ni tampoc es 
recolza el diàleg.

Article 171: Decàleg per a dies difícilsArticle 171: Decàleg per a dies difícils

Article 172: Despertar la bèstia

Autor Esther Vera

Data 9 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / D e s p e r t a r -
bestia_0_1885011541.html 

Macroposició central El procés ha despertat el Govern més de dretes i la societat 
d'ultradetes, disposada a qualsevol cosa per combatre el 
que els amenaça.

Macroproposicions de 
coherència global

El portaveu del Govern central va amenaçar públicament 
amb la mort a Puigdemont. Està per veure com seguirà sent 
la seva actuació davant el moviment independentista. 

Article 173: Puigdemont intenta aturar el rellotge

Autor Esther Vera

Data 10 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Puigdemont-intenta-aturar-
rellotge_0_1885611478.html 

Macroposicions 
centrals

Puigdemont ha portat el tema català al centre de l'agenda 
europea. Ell intenta explorar totes les vies pel diàleg amb 
l'Estat espanyol. És torn de Rajoy.

Macroproposicions de 
coherència global

Ha declarat la DUI i l'ha posat en pausa per explorar la 
negociació amb l'estat espanyol. Farà que tot europa estigui 
a l'espectativa de la resposta de l'estat espanyol. La gent ha 
de ser pascient. 

https://www.ara.cat/opinio/Despertar-bestia_0_1885011541.html
https://www.ara.cat/opinio/Puigdemont-intenta-aturar-rellotge_0_1885611478.html


Article 174: Quan negociar és “pasterejar”

Autor Esther Vera

Data 11 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / n e g o c i a r -
pasterejar_0_1886211417.html  

Macroposició central El Govern espanyol no està disposat a negociar. 

Macroproposició de 
coherència global

Els discursos que es van sentir al Congrés dels Diputats van 
demostrar que ni Rajoy ni els partits que el recolzen tenen la 
voluntat de dialogar.

Article 175: Principi de realitat

Autor Esther Vera

Data 14 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / P r i n c i p i -
realitat_0_1888011278.html  

Macroposició central La solució al procés ha de passar per les urnes i per 
convèncer al màxim de catalans possibles.

Macroproposició de 
coherència global

Les conseqüències econòmiques seran reals, igual que 
altres costos de transcició. Europa seguirà donant l'esquena 
a la situació. El govern de Puigdemont ha de tenir clar que 
l'altre bàndol és capaç de tot i ha de decidir tenint en compte 
què comportarà cada cosa. 

Article 176: Prohibit pensar

Autor Esther Vera

Data 16 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / P r o h i b i t -
pensar_0_1889211120.html 

Macroposició central És intolerable l’empresonament dels Jordis. 

Article 176: Prohibit pensar

https://www.ara.cat/opinio/negociar-pasterejar_0_1886211417.html
https://www.ara.cat/opinio/Principi-realitat_0_1888011278.html
https://www.ara.cat/opinio/Prohibit-pensar_0_1889211120.html


Macroproposicions de 
coherència global

Són dos activistes que han fet manifestacions pacífiques i 
crides a la calma. A Espanya el poder judicial està al servei 
del PP. 

Article 176: Prohibit pensarArticle 176: Prohibit pensar

Article 177: Irritantment pacífics

Autor Esther Vera

Data 17 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Esther-Vera-Irr i tantment-
pacifics_0_1889811037.html 

Macroposició central El Govern central intenta provocar als catalans perquè 
actuin amb violència i els molesta el pacifisme de les seves 
actuacions. 

Macroproposició de 
coherència global

L’Estat està acostumat a actuar amb repressió, fet no 
tolerable a una Europa del segle XXI, sense cap justificació 
per fer-ho. 

Article 178: La curiosa persuasió de Rajoy

Autor Esther Vera

Data 18 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / c u r i o s a - p e r s u a s i o -
Rajoy_0_1890410996.html 

Macroposició central A Espanya l’està perjudicant la mala gestió del procés. 

Macroproposició de 
coherència global

El no diàleg de Rajoy està perjudicat l’economia espanyola i 
promovent que el bàndol sobiranista s’entregui més a la 
causa.

Article 179: Les cartes marcades

Autor Esther Vera

Data 19 octubre 2017

Article 179: Les cartes marcades

https://www.ara.cat/opinio/Esther-Vera-Irritantment-pacifics_0_1889811037.html
https://www.ara.cat/opinio/curiosa-persuasio-Rajoy_0_1890410996.html


Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / c a r t e s -
marcades_0_1891010956.html 

Macroposició central L’Estat no sabrà gestionar el 155 ni el Govern de la 
Generalitat.

Macroproposicions de 
coherència global

No va saber gestionar el procés ni les urnes. Té els 
ciutadans que ha de governar en contra. 

Article 179: Les cartes marcadesArticle 179: Les cartes marcades

Article 180 Tocats, però no enfonsats

Autor Esther Vera

Data 20 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / To c a t s - P e r o - n o -
enfonsats_0_1891610970.html 

Macroposició central El 155 significa un fracàs per la democràcia espanyola.

Macroproposició de 
coherència global

Demostra la incapacitat de diàleg, negociació i progrés en la 
diferència, bases de la democràcia i la Transició.

Article 181: L’Espanya tenebrosa

Autor Esther Vera

Data 21 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / L E s p a n y a -
tenebrosa_0_1892210928.html 

Macroposició central Els partits sobiranistes s’han de presentar junts a les 
eleccions. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’aplicació del 155 respresenta un fracàs d’Espanya i només 
provoca l’implicació més potent dels ciutadants catalans. 
L’única manera de fer front a les repressions de l’estat és 
mantenir-se com un bloc forts, pacífic i homogeni. 

https://www.ara.cat/opinio/LEspanya-tenebrosa_0_1892210928.html
https://www.ara.cat/opinio/cartes-marcades_0_1891010956.html
https://www.ara.cat/opinio/Tocats-Pero-no-enfonsats_0_1891610970.html


Article 182: La dignitat del càrrec, president

Autor Esther Vera

Data 22 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / d i g n i t a t - d e l - c a r r e c -
president_0_1892810762.html 

Macroposició central Montilla no pot votar a favor del 155.

Macroproposició de 
coherència global

Com a expresident de la Generalitat, ja no és votar a favor 
de l’independentisme o no, sinó traïr allò pel que va lluitar, 
un càrreg digne (president de la Generalitat). 

Article 183: La necessitat d’arrasar

Autor Esther Vera

Data 25 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / n e c e s s i t a t -
darrasar_0_1894610594.html 

Macroposició central El 155 no solucionarà la situació de Catalunya i significa un 
fracàs per Espanya. 

Macroproposicions de 
coherència global

És la resposta d’un Govern que no ha volgut acabar amb el 
procés enlloc de dialogar i entendre’l. El poble català només 
entén de civisme, pacifisme i diàleg i així seguirà. El procés 
no desapareixerà.

Article 184: Carregar-se de raons

Autor Esther Vera

Data 26 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / C a r r e g a r - s e -
raons_0_1895210508.html 

Macroposició central S’està demostrant a Europa que la Generalitat ofereix diàleg 
i l’Estat el nega constantment. 

Article 184: Carregar-se de raons

https://www.ara.cat/opinio/dignitat-del-carrec-president_0_1892810762.html
https://www.ara.cat/opinio/necessitat-darrasar_0_1894610594.html
https://www.ara.cat/opinio/Carregar-se-raons_0_1895210508.html


Macroproposicions de 
coherència global

El president s’ha arriscat a convocar eleccions i renunciar a 
la DUI a canvi que l’estat retiri el 155. L’Estat vol acabar amb 
Catalunya, no negociar.

Article 184: Carregar-se de raonsArticle 184: Carregar-se de raons

Article 185: Una declaració de resistència

Autor Esther Vera

Data 27 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / d e c l a r a c i o -
resistencia_0_1895810557.html 

Macroposició central La Generalitat ha de decidir si presentar-se o boicotejar les 
eleccions, tenint en compte els ciutadans que tenen darrera. 

Macroproposicions de 
coherència global

Després de declarar simbòlicament la DUI l’Estat ha aprovat 
el 155 i convocat eleccions. El Govern ha de decidir quina 
estratègia seguir. 

Article 186: El dia després

Autor Esther Vera

Data 28 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/dia-despres_0_1896410476.html 

Macroposició central S’ha d’actuar amb seny tenint clara l’estratègia a partir d’ara. 

Macroproposicions de 
coherència global

No es pot improvitzar. S’ha de tenir clars els passos a seguir 
per plantar cara al 155 i defensar la República sense Govern 
legítim, des de la força del poble. 

Article 187: El senyor Borrell, en campanya

Autor Esther Vera

Data 29 octubre 2017

Diari Ara

Article 187: El senyor Borrell, en campanya

https://www.ara.cat/opinio/declaracio-resistencia_0_1895810557.html
https://www.ara.cat/opinio/dia-despres_0_1896410476.html


Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / s e n y o r - B o r r e l l -
campanya_0_1897010314.html 

Macroposició central Borrell és incoherent amb les seves afirmacions sense 
arguments. 

Macroproposicions de 
coherència global

Titlla al Diari Ara de “sembrar l’odi”. Va plagiar un article a un 
escriptor del Diari Ara. El diari fa anys que el vol entrevistar i 
ell s’hi nega. 

Article 187: El senyor Borrell, en campanyaArticle 187: El senyor Borrell, en campanya

Article 188: El desconcert

Autor Esther Vera

Data 30 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/desconcert_0_1897610281.html

Macroposició central Les eleccions són el següent pas per aconseguir la 
República. 

Macroproposició de 
coherència global

Els ciutadans han de fer front al cansament i desconcert per 
seguir amb la lluita per la república. 

Article 189: Això va d’urnes

Autor Esther Vera

Data 31 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Aixo-durnes_0_1898210225.html

Macroposicions 
centrals

El 21D s’ha d’anar a votar per recuperar la Generalitat. Es 
necessita una estratègia clara pel poble, sense 
improvitzacions.

Macroproposicions de 
coherència global

Amb les urnes és l’única manera de recuperar el poder i 
demostrar la voluntat del poble català un cop més. El 
Govern ha de tenir una estratègia que legitimi l’esforç del 
poble. 

https://www.ara.cat/opinio/senyor-Borrell-campanya_0_1897010314.html
https://www.ara.cat/opinio/desconcert_0_1897610281.html
https://www.ara.cat/opinio/Aixo-durnes_0_1898210225.html


Article 190: Què volen?

Autor Esther Vera

Data 2 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / e s t h e r - v e r a - q u e -
volen_0_1899410083.html

Macroposicions 
centrals

El 21D s’ha de votar per plantar cara al Govern central. El 
Govern ha d’acceptar els resultats. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha d’actuar pacíficament per evitar més mesures 
repressives. Si guanya el vot independentista s’ha de 
respectar els resultats també. 

Article 191: Perplexos i indignats

Autor Esther Vera

Data 4 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / P e r p l e x o s -
indignats_0_1900610037.html

Macroposicions 
centrals

S’han d’agafar les eleccions com una oportunitat més per la 
sobirania. S’ha de fer autocrítica. 

Macroproposicions de 
coherència global

El govern espanyol ha intentat acabar amb el poble català 
per totes les vies. El Govern pensa que amb les eleccions i 
després de totes les accions fetes es tornarà a la normalitat. 
El poble català ha de seguir amb l’objectiu independentista. 
S’ha de veure els errors passats i continuar de nou, 
començant per les eleccions.

Article 192: Farem la cervesa

Autor Esther Vera

Data 7 novembre 2017

Diari Ara

Article 192: Farem la cervesa

https://www.ara.cat/opinio/esther-vera-que-volen_0_1899410083.html
https://www.ara.cat/opinio/Perplexos-indignats_0_1900610037.html


Link https://www.ara.cat/opinio/article-esther-vera-farem-
cervesa_0_1901809921.html

Macroposició central Jordi Sánchez ha de sortir de la presó.

Macroproposicions de 
coherència global

Va deixar un càrreg còmode i ben remunerat per motius 
deontològics. És una persona honrada que està a la presó 
injustament.

Article 192: Farem la cervesaArticle 192: Farem la cervesa

Article 193: Un nus

Autor Esther Vera

Data 11 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/nus_0_1904809607.html

Macroposicions 
centrals

El sobiranisme ha de ser autocrític amb els errors comesos 
per seguir endavant. A Espanya hi ha politizació dels 
delictes i de les mesures judicials aplicades. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de tenir una estratègia post eleccions per fer front al 
Govern central. Maza va afirmar que acatant el 155 i la 
Constitució els polítics no serien a la presó.  La defensa de 
Forcadell per alguna gent es veu com una traïció.  

Article 194: “A por ellos” contra els Mossos

Autor Esther Vera

Data 17 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / p o r - e l l o s - c o n t r a -
Mossos_0_1908409279.html

Macroposició central El Govern central intenta acabar amb el cos dels Mossos 
per ocultar que és més efectiu que les forces de l’Estat. 

Article 194: “A por ellos” contra els Mossos

https://www.ara.cat/opinio/article-esther-vera-farem-cervesa_0_1901809921.html
https://www.ara.cat/opinio/por-ellos-contra-Mossos_0_1908409279.html
https://www.ara.cat/opinio/nus_0_1904809607.html


Macroproposicions de 
coherència global

Van fer una feina excel·lent per l’atemptat de les Rambles, 
mentre s’ha descobert que el CNI tenia contacte amb l’imam 
de Ripoll. Trapero és rellevat per la manca de coordianció 
amb les forces de l’Estat. 

Article 194: “A por ellos” contra els MossosArticle 194: “A por ellos” contra els Mossos

Article 195: Sense creuar els dits

Autor Esther Vera

Data 18 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/creuar-dits_0_1909009146.html

Macroposició central  S’ha de plantejar una estratègia sobiranista realista i 
sincera.

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de ser autocrític i plantejar les solucions segons els 
errors passats. Deixar de banda l’emocionalisme i ser 
realista. L’entrega dels ciutadans es mereix una estratègia 
clara per tirar endavant. 

Article 196: Un diari ple de nens

Autor Esther Vera

Data 19 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / d i a r i - p l e -
nens_0_1909609060.html 

Macroposició central Comentar la realitat a les aules és necessari per l’educació 
dels nens, no adoctrinament. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de construir nens tolerants i amb pensament crític. Les 
aules no es poden aïllar del món real. 

Article 197: Gestionar la frustració

Autor Esther Vera

Data 23 novembre 2017

Article 197: Gestionar la frustració

https://www.ara.cat/opinio/creuar-dits_0_1909009146.html
https://www.ara.cat/opinio/diari-ple-nens_0_1909609060.html


Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / G e s t i o n a r -
frustracio_0_1912008847.html 

Macroposició central Els polítics han de ser sincers amb la població. 

Macroproposicions de 
coherència global

La població catalana ha demostrat la seva maduresa. Es 
mereixen sinceritat i claredat per part dels polítics 
sobiranistes. 

Article 197: Gestionar la frustracióArticle 197: Gestionar la frustració

Article 198: Faula d’un il·lús

Autor Esther Vera

Data 25 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / F a u l a - d u n -
illus_0_1913208727.html  

Macroposicions 
centrals

Els ciutadans catalans volen la independència per sobre de 
tot. Els polítics han de ser sincers. 

Macroproposicions de 
coherència global

El procés ha afectat a tots els nivells de vida dels ciutadans. 
La població està cansada. Prefereixen seguir lluitant que no 
seguir a l’Espanya que no ha fet ni un pas per a Catalunya. 

Article 199: Explica-l’hi

Autor Esther Vera

Data 29 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Explica-lhi_0_1915608466.html

Macroposició central El context d’Espanya és irreal per una Europa del S. XXI. 

Macroproposicions de 
coherència global

Pels periodistes internacionals costa d’entendre la situació 
sobiranista. Els fets espanyols són irreals. La visió 
delperiodista depèn del país que ve i del temps que s’ha 
intoxicat d’informació a Madrid.

https://www.ara.cat/opinio/Gestionar-frustracio_0_1912008847.html
https://www.ara.cat/opinio/Faula-dun-illus_0_1913208727.html
https://www.ara.cat/opinio/Explica-lhi_0_1915608466.html


Article 200: Parlem d’una altra cosa?

Autor Esther Vera

Data 30 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / P a r l e m - D u n a - a l t r a -
Cosa_0_1916208427.html

Macroposicions 
centrals

L’alliberament dels presos polítics és el primer pas. Els 
polítics sobiranistes han de ser sincers amb els ciutadans. 

Macroproposicions de 
coherència global

Catalunya ha de continuar però no pot fer-ho abans que 
s’alliberin els presos. Els presos són un gran xoc per a la 
població. A partir d’aquí s’ha de planificar una estratègia 
realista i sincera. 

Article 201: Pinzellades grogues

Autor Esther Vera

Data 2 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / P i n z e l l a d e s -
grogues_0_1917408327.html

Macroposicions 
centrals

L’Estat pot triar entre seguir humiliant a Catalunya o intentar 
escoltar-la. La campanya actual és anòmala. Els partits 
sobiranistes han de fer campanya pensant en l’objectiu 
comú. 

Macroproposicions de 
coherència global

El procés no desapareixerà amb repressió, l’Estat té 
l’oportunitat d’escoltar el poble català. Les prohibicions de 
l’Estat porten a una campanya anòmala. Els partits 
independentistes han de treballar per un objectiu comú, més 
enllà dels seus interessos personals. 

Article 202: Exposició d’arbirarietat 

Autor Esther Vera

Data 4 desembre 2017

Article 202: Exposició d’arbirarietat 

https://www.ara.cat/opinio/Parlem-Duna-altra-Cosa_0_1916208427.html
https://www.ara.cat/opinio/Pinzellades-grogues_0_1917408327.html


Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / E x p l o s i o -
darbitrarietat_0_1918608154.html

Macroposicions 
centrals

Espanya no té una democràcia madura. Els sobiranistes han 
de votar massivament a les eleccions. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’intenta normalitzar una campanya amb candidats a la 
presó per les seves idees. La rendició dels catalans suma 
vots per a Ciutadans.

Article 202: Exposició d’arbirarietat Article 202: Exposició d’arbirarietat 

Article 203: Una retirada a temps

Autor Esther Vera

Data 5 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / R e t i r a d a -
temps_0_1919208100.html

Macroposició central Puigdemont ha de tornar de Bèlgica.

Macroproposicions de 
coherència global

Pablo Llarena ha retirat l’euroordre evidenciant l’arbitrarietat 
de la justícia espanyola. La divisó del vot independentista 
afavoreix a Ciutadans. Puigdemont ha de tornar a Catalunya 
per reactivar el component sentimental dels votants, ja que 
que Junqueras surti de la presó no depèn d’ell. 

Article 204: Irreductibles

Autor Esther Vera

Data 7 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Irreductibles_0_1920407997.html

Macroposició central El moviment sobiranista és permanent. 

Macroproposicions de 
coherència global

La repressió de l’estat no pararà la voluntat de la població. 
La manifestació a Bèlgica va demostrar que els catalans no 
es rendirant davant la repressió estatal. 

https://www.ara.cat/opinio/Retirada-temps_0_1919208100.html
https://www.ara.cat/opinio/Irreductibles_0_1920407997.html
https://www.ara.cat/opinio/Explosio-darbitrarietat_0_1918608154.html


Article 205: Objectiu: resistència

Autor Esther Vera

Data 9 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / O b j e c t i u -
resistencia_0_1921607875.html 

Macroposició central S’ha d’anar a votar massivament per acabar amb el 155.

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat està disposat a tot per arrasar amb els catalans 
independentistes. Tot i els problemes en el bàndol 
independentista i la falta d’estratègia dels polítics, s’ha de 
votar per no permetre al victòria del bàndol unionista. 

Article 206: Una cita gairebé cladestina amb el president en un poblet de Flandes

Autor Esther Vera

Data 9 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/eleccions21d/gairebe-clandestina-
president-poblet-Flandes_0_1921607975.html 

Macroposició central El president Puigdemont no està disposat a fer cap pas 
enrera. 

Macroproposició de 
coherència global

Puigdemont manté la determinació des de Bèlgica. 

Article 207: Coses d’en Miquel

Autor Esther Vera

Data 13 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / C o s e s - d e n -
Miquel_0_1924007644.html 

Macroposició central El problema d’Iceta és que el seu propi partit des d’Espanya 
(PSOE) és la mà dreta del PP. 

Article 207: Coses d’en Miquel

https://www.ara.cat/eleccions21d/gairebe-clandestina-president-poblet-Flandes_0_1921607975.html
https://www.ara.cat/opinio/Objectiu-resistencia_0_1921607875.html
https://www.ara.cat/opinio/Coses-den-Miquel_0_1924007644.html


Macroproposicions de 
coherència global

La seva imatge de partit d’esquerres està contaminada. 
Tindrà els vots de les persones que es creuen la tercera via 
impossible. 

Article 207: Coses d’en MiquelArticle 207: Coses d’en Miquel

Article 208: Aliment per al pesament

Autor Esther Vera

Data 16 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/suplements/diumenge/Aliment-Al-
PENSAMENT_0_1925807401.html 

Macroposició central El Diari Ara ha plasmat la realitat del procés de manera 
plural. 

Macroproposició de 
coherència global

Ho han narrat amb molts articles d’opinió i des de tots els 
punts de vista possible.

Article 209: Un aire espès

Autor Esther Vera

Data 16 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/aire-espes_0_1925807537.html 

Macroposicions 
centrals

Els resultats de les eleccions es plantejen difícils. L’Estat ha 
fet que les condicions en les que s’ha desenvolupat hagin 
sigut injustes. 

Macroproposicions de 
coherència global

Les enquestes mostren que serà difícil formar govern. Els 
polítics no responen a preguntes que significarien vots 
importants. 

Article 210: Reflexioneu, reflexioneu

Autor Esther Vera

Data 20 desembre 2017

Diari Ara

Article 210: Reflexioneu, reflexioneu

https://www.ara.cat/suplements/diumenge/Aliment-Al-PENSAMENT_0_1925807401.html
https://www.ara.cat/opinio/aire-espes_0_1925807537.html


Característiques de l’autora:
- Directora del Diari Ara
- S’inclou en el nosaltres dels sobiranistes
- Partidària del civisme en resposta a l’Estat
- Molt crítica amb les actuacions del Govern central
- Comparació de l’Estat amb el franquisme
- Crítica amb l’actuació policial
- Espanya com a estat poc democràtic
- El Govern central no ha sapigut gestionar el conflicte i el desconeix
- Demanda contínua al Govern de la Generalitat de noves estratègies
- Agraïda amb l’entrega del poble català
- Molta confiança amb el poble català
- Partidària del Referèndum
- Crítica i cautelosa amb l’emocionalitat del procés, que fa prendre males decisions
- Demana al Govern de la Generalitat que no enganyi a la gent i es comprometi - 

autocrítica
- Confiança amb el Govern de la Generalitat
- Crítica amb le Govern central que no vol dialogar
- Partidària a les eleccions
- Contrària als empresonaments- terme presos polítics- empresonats per les seves 

idees
- Destaca el pacifisme del poble català
- Contrària a l’aplicació del 155
- Partidària a la llista unitària dels partits independentistes
- El Govern central no farà desaparèixer el procés. 
- Defensora de l’escola catalana
- Crítica amb la no evolució d’Espanya

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / R e fl e x i o n e u -
reflexioneu_0_1927607294.html 

Macroposició central S’ha d’anar a votar de manera racional.

Macroproposicions de 
coherència global

És important la participació dels votants sobiranistes. El 
procés s’ha desenvolupat des de l’emocionalitat. S’ha de 
votar tan racionalment com sigui possible. 

Article 210: Reflexioneu, reflexioneuArticle 210: Reflexioneu, reflexioneu

https://www.ara.cat/opinio/Reflexioneu-reflexioneu_0_1927607294.html


- Puigdemont com a president legítim
- En nom de l’Ara com a diari plural

Article 211: Prisión provisional y contexto histórico

Autor Jordi Nieva

Data 17 octubre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171017/preso-
provisional-i-context-historic-neva-fenoll-6359221 

Macroposició central La reso luc ió jud ic ia l de p resó pe ls Jo rd is és 
desproporcionada pel context en la que s’ha desenvolupat. 

Macroproposicions de 
coherència global

En qualsevol altre situació, això no seria més que desordre 
públic. Les mesures s’han inflat per estar relacionat amb el 
procés. 

Article 212: Candidatos a la prisión

Autor Jordi Nieva

Data 4 desembre 2017

Diari El Periódico

Link http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171204/candidats-a-
la-preso-article-jordi-nieva-6473844 

Macroposició central No hi ha delicte que justifiqui la privació de llibertat (presó) 
dels líders del procés empresonats.

Macroproposició de 
coherència global

No hi ha base argumental ni fets que demostrin que el 
delicte del que se’ls acusa sigui cert.

Article 213: ¿Por qué se tiene que revocar la euroorden?

Autor Jordi Nieva

Data 5 desembre 2017

Diari El Periódico

Article 213: ¿Por qué se tiene que revocar la euroorden?

http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171017/preso-provisional-i-context-historic-neva-fenoll-6359221
http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171204/candidats-a-la-preso-article-jordi-nieva-6473844


Característiques de l’autor:
- Només opina en relació a la seva especialitat: el dret
- Pensa que l’empresonament dels presos del procés és una mesura 

desproporcionada i sense base
- El jutge Llarena ha actuat des de la justícia però també afecta a la política
- Això impedeix que hi hagi unes eleccions normals i que la gent voti racionalment

Link http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171205/per-que-sha-
revocat-leuroordre-jordi-nieva-fenoll-article-el-periodico-
agenda-publica-6476506

Macroposicions 
centrals

La por a que la justícia belga posi en evidència que les 
acusacions als presos no tenen base ha fet revocar 
l’eurordre. Per tal que la gent voti el que vol a les eleccions 
s’ha d’alliberar els presos i deixar tornar a Puigdemont 

Macroproposició de 
coherència global

Els ciutadans votaran empesos per les emocions, no pas pel 
pes racional de idees o el valor real. 

Article 213: ¿Por qué se tiene que revocar la euroorden?Article 213: ¿Por qué se tiene que revocar la euroorden?

Article 214: Ara cal ser al carrer

Autor Ferran Casas

Data 20 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16197/ara/cal/ser/al/carrer 

Macroposició central No s’ha de fer cap pas enrere per por davant les actuacions 
de l’Estat per aturar el referèndum de l’1 d’ocubre. 

Macroproposició de 
coherència global

L’Estat nega el diàleg i amenaça a la gent perquè agafin por. 
S’ha de respondre de manera pacífica sense por.

Article 215: L’èxit del referèndum

Autor Ferran Casas

Data 29 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16258/exit/referendum 

Article 215: L’èxit del referèndum

http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20171205/per-que-sha-revocat-leuroordre-jordi-nieva-fenoll-article-el-periodico-agenda-publica-6476506
https://www.naciodigital.cat/opinio/16197/ara/cal/ser/al/carrer
https://www.naciodigital.cat/opinio/16258/exit/referendum


Macroposició central El Referèndum de diumenge demostrarà que l’Estat no ha 
pogut frenar el procés mitjançant el codi penal. 

Macroproposicions de 
coherència global

La voluntat que ha expressat el poble de manera pacífica no 
s’ha pogut parar amb detencions, amenaces, etc. El procés 
ha fet caure moltes caretes (partits, mitjans).  

Article 215: L’èxit del referèndumArticle 215: L’èxit del referèndum

Article 216: El parany de “ni DUI ni 155”

Autor Ferran Casas

Data 6 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16324/parany/ni/dui/ni/
155 

Macroposició central Només s’ha d’acceptar diàleg amb l’Estat per acordar un 
referèndum pactat.

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat ha respòs amb negacions a la voluntat de diàleg dels 
independentistes. Ara només pot negociar-se un referèndum 
per seguir la voluntat dels ciutadans. 

Article 217: El dret a no canviar

Autor Ferran Casas

Data 13 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16371/dret/no/canviar 

Macroposició central L’Estat no pot canviar i fer callar la voluntat de Catalunya a 
la força.

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de declarar la DUI per seguir la voluntat dels catalans i 
portar el conflicte a Europa. Espanya no vol ser canviada i té 
dret a no ser-ho ja que la majoria vol això. Amb Catalunya 
hauria de ser igual. El Govern central intenta imposar la 
seva voluntat a Catalunya a la força. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16324/parany/ni/dui/ni/155
https://www.naciodigital.cat/opinio/16371/dret/no/canviar


Article 218: El cop d’estat

Autor Ferran Casas

Data 20 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16431/cop/estat 

Macroposició central L’aplicació del 155 i la convocatòria d’eleccions són com un 
cop d’estat per Catalunya.

Macroproposicions de 
coherència global

No és d’acord amb la voluntat dels catalans. La DUI és la 
manera per fer reaccionar internacionalment i buscar el 
diàleg per un referèndum pactat. 

Article 219: El procés no és una broma

Autor Ferran Casas

Data 26 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16473/proc/no/broma 

Macroposició central L’única solució és proclamar la República sense tenir por 
dels costos.

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat no vol negociar, la tercera via és impossible, i 
pressiona a la pobalció i als independentistes perquè 
desaparegui a la força. Els ciutadans han de tenir clar el què 
volen i que serà difícil.

Article 220: La llista que més sumi

Autor Ferran Casas

Data 3 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16523/llista/sumi 

Macroposició central Cal una llista unitària per demostrar a l’Estat la majoria 
independentista a favor del dret a decidir.

Article 220: La llista que més sumi

https://www.naciodigital.cat/opinio/16431/cop/estat
https://www.naciodigital.cat/opinio/16473/proc/no/broma
https://www.naciodigital.cat/opinio/16523/llista/sumi


Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de sumar 50% d’independentistes i 60-70% favorables 
al dret a decidir més enllà dels desacords. Els partits han 
d’oferir propostes clares. 

Article 220: La llista que més sumiArticle 220: La llista que més sumi

Article 221: 21-D: dues preguntes incòmodes

Autor Ferran Casas

Data 10 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16557/21-d/dues/
preguntes/incomodes  

Macroposicions 
centrals

Els unionistes han de dir què faran en cas que guanyi 
l’independentisme. Els partits del procés han de donar 
propostes clares per després de les eleccions. 

Macroproposicions de 
coherència global

Si guanya l’independentisme altre cop a les eleccions, els 
partits unionistes han de dir què fer després de convocar 
eleccions i tornar a la mateixa situació. Els independentistes 
han de tenir una estratègia clara per després de les 
eleccions per no improvitzar i prendre males decisions com 
després de l’1-O. 

Article 222: Donar explicacions

Autor Ferran Casas

Data 17 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16600/donar/explicacions 

Macroposició central L’Estat, amb mitjans a favor seu, tapa i distreu dels seus 
escàndols i responsabilitats exigint explicacions a 
l’independentisme. 

Article 222: Donar explicacions

https://www.naciodigital.cat/opinio/16557/21-d/dues/preguntes/incomodes
https://www.naciodigital.cat/opinio/16600/donar/explicacions


Macroproposicions de 
coherència global

Han sortit les notícies que l’Estat tenia a sou l’imam de 
Ripoll i que M.Rajoy apareix en els papers de Bárcenas 
sense ningú demanar explicacions sobre això. Sí que es 
demana però a l’independentisme, que està fent autocrítica. 
Tothom ha de donar explicacions i responsabilitzar-se dels 
seus actes. 

Article 222: Donar explicacionsArticle 222: Donar explicacions

Article 223: Dues postals basques pel 21-D

Autor Ferran Casas

Data 1 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16690/dues/postals/
basques/21-d 

Macroposició central Els partits independentistes han de marcar unes propostes i 
objectius clars per fer front a l’unionisme a les eleccions.

Macroproposicions de 
coherència global

Al País Basc, l’any 2001 es va guanyar a l’unionisme amb 
propòsit clar. Al 2009 es va perdre sense uns objectius clars 
i la gent no va votar. 

Article 224: I ara… euroescèptics

Autor Ferran Casas

Data 8 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16724/ara/euroesceptics 

Macroposició central Els independentistes han de ser realistes respecte l’actuació 
d’Europa.

Macroproposicions de 
coherència global

A Europa li resulta més còmode posicionar-se amb l’Estat 
espanyol de dretes. No és realista pensar que la solució era 
l’actuació ràpida d’Europa. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16724/ara/euroesceptics
https://www.naciodigital.cat/opinio/16690/dues/postals/basques/21-d


Característiques de l’autor:
- Crític amb mitjans que simplement són un eco de l’Estat, especialment amb El País
- Crític amb l’Estat que no ha acceptat el diàleg
- Partidari del referèndum i de al seva celebració tot i els entrebancs de l’Estat
- Crític amb l’Estat que ha utilitzat la justícia per fer front a la política
- Només partidari del diàleg si és per pactar un referèndum
- Espanya intenta callar la voluntat dels catalans a la força
- Partidari de la DUI per forçar reaccions
- Els ciutadans no poden tenir por de l’Estat, ser ferms
- Partidari d’una llista unitària independentista
- Exigeix claredat, objectius i propostes en els dos bàndols
- L’Estat intenta distreure l’atenció dels seus escàndols amb l’independentisme
- Necessitat de realisme en el bàndol independentista

Article 225: La clau dels comuns

Autor Ferran Casas

Data 15 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16771/clau/dels/comuns 

Macroposició central Amb els resultats de les eleccions els comuns es juguen 
demostrar realment on està el seu partit i si són tal i com es 
van presentar al néixer el partit. 

Macroproposicions de 
coherència global

Si obtenen bons resultats pot dependre d’ells donar majoria 
a un bàndol o altre. Seria bo que l’independentisme obrís 
fronteres i sumés a persones unint-se amb els comuns. 

Article 226: La mirada exterior

Autor Milagros Pérez

Data 24 setembre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 0 9 / 2 4 / c a t a l u n y a /
1506271533_472887.html 

Article 226: La mirada exterior

https://www.naciodigital.cat/opinio/16771/clau/dels/comuns
https://elpais.com/ccaa/2017/09/24/catalunya/1506271533_472887.html


Macroposició central La premsa internacional ha ofert el relat verdader del 
procés.

Macroproposicions de 
coherència global

Els mitjans nacionals estan posicionats a un o altre bàndol i 
cadascun ofereix una versió totalment oposada. Els mitjans 
internacionals han ofert la versió real sobre el fet: 
l’indepdendentisme és un grup de persones nombrós amb 
un propòsit que els hi han ignorat durant molt temps, 
pacífiques i que es troben davant un estat que recorda a la 
dictadura anterior.

Article 226: La mirada exteriorArticle 226: La mirada exterior

Article 227: La importancia de gestionar las emociones

Autor Milagros Pérez

Data 5 octubre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / e l p a i s / 2 0 1 7 / 1 0 / 0 4 / o p i n i o n /
1507137825_627800.html 

Macroposició central L’Estat espanyol hauria d’haver tingut en compte les 
emocions en el procés per fer una bona estratègia i gestió. 

Macroproposicions de 
coherència global

Les emocions han fet que tant un bàndol com altre de la 
població s’entregui molt a la causa sense saber-les 
gestionar amb una estratègia. Les emocions s’han de saber 
portar, no evitar. 

Article 228: La valentía de dudar

Autor Milagros Pérez

Data 7 octubre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 1 0 / 0 7 / c a t a l u n y a /
1507393832_663589.html 

Macroposició central Les persones que dubten ambdós costats que l’extrem sigui 
la sortida i opten pel diàleg són a les que s’ha de fer cas i les 
sensates.

Article 228: La valentía de dudar

https://elpais.com/ccaa/2017/10/07/catalunya/1507393832_663589.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/04/opinion/1507137825_627800.html


Macroproposicions de 
coherència global

Seguint a les persones extremistes no hi haurà sortida. S’ha 
de fer cas a aquelles que dubten que l’extrem de la DUI o de 
la imposició de l’Estat a la força, sigui la sortida. Dubtar és 
de valents en aquesta situació.

Article 228: La valentía de dudarArticle 228: La valentía de dudar

Article 229: El desgarro socialista

Autor Milagros Pérez

Data 21 octubre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 1 0 / 2 1 / c a t a l u n y a /
1508603872_667235.html 

Macroposició central El PSOE està posant en perill el seu partit donant tot el 
poder amb l’aplicaicó del 155 al PP.

Macroproposicions de 
coherència global

El PSOE perdrà molts vots a Catalunya amb el recolzament 
del PP. No recuperarà el poder a Espanya. El PP ha 
aconseguit treure’s de sobre a l’oposició.

Article 230: Nuevo cambio de escenario

Autor Milagros Pérez

Data 4 novembre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 11 / 0 4 / c a t a l u n y a /
1509810942_629750.html 

Macroposicions 
centrals

Els ciutadans ens hi juguem molt en aquestes eleccions. Pot 
ser que no solucionin la situació. 

Macroproposicions de 
coherència global

No se sap què passa si guanya el bàndol independentista. 
Els sobiranistes haurien d’haver convocat eleccions ells 
abans de declarar la DUI. La situació canvia constantment i 
cada acte significa una reacció i un canvi d’escenari.

https://elpais.com/ccaa/2017/10/21/catalunya/1508603872_667235.html
https://elpais.com/ccaa/2017/11/04/catalunya/1509810942_629750.html


Article 231: A vueltas con la Transición

Autor Milagros Pérez

Data 19 novembre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 11 / 1 8 / c a t a l u n y a /
1511036726_802530.html 

Macroposicions 
centrals

La situació a Espanya no és culpa dels que han interpretat 
posteriorment el pacte del 78 com no toca ni l’han adaptat. 

Macroproposicions de 
coherència global

El pacte que es va firmar en aquell moment era progressista 
d’acord amb les circumstàncies del moment, sortint d’una 
dictadura. El problema és que s’ha utilitzat el pacte de les 
maneres que ha convingut i interpretat com ha interessat 
posteriorment.

Article 232: Un fracasso compartido

Autor Milagros Pérez

Data 21 novembre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 11 / 2 1 / c a t a l u n y a /
1511249703_049418.html 

Macroposicions 
centrals

La culpa de perdre l’EMA és tant de Catalunya com 
d’Espanya. Els dos es culpen mútuament i ningú fa 
autocrítica. 

Macroproposicions de 
coherència global

És culpa de Puigdemont per fer arribar el procés a l’extrem 
de la DUI. És culpa de Rajoy per no fer-hi res abans 
(negociar, per exemple) per evitar arribar a aquests límits. 

Article 233: Lo que las banderas ocultan

Autor Milagros Pérez

Data 2 desembre 2017

Diari El País

Article 233: Lo que las banderas ocultan

https://elpais.com/ccaa/2017/11/18/catalunya/1511036726_802530.html
https://elpais.com/ccaa/2017/11/21/catalunya/1511249703_049418.html


Característiques de l’autora:
- Pensa que la DUI va ser il·legal i extremista
- Crítica amb el Govern espanyol per no saber parar aquesta situació abans d’arribar 

a l’extrem
- Critica la manipulació de la premsa nacional i eleva la visió realista de la premsa 

internacional
- Destaca la importància de l’aspecte emocional en el procés
- Partidària al diàleg, contrària als extrems
- Crítica amb el PSOE per el recolzament incondicional al PP

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 1 2 / 0 2 / c a t a l u n y a /
1512233283_969371.html 

Macroposició central Als governs els hi va bé distreure’ns amb el procés de les 
notícies realment importants del país.

Macroproposicions de 
coherència global

Cap ciutadà s’ha mogut per notícies recents realment 
preocupants pel país (fons de pensions està esgotat, hi ha 
atur, la precarietat dels llocs de treball, corrupció, etc.). Als 
governs els hi va bé que la població estigui distreta dels 
problemes realment grans i de la responsabilitat que tenen 
els polítics al respecte. 

Article 233: Lo que las banderas ocultanArticle 233: Lo que las banderas ocultan

Article 234: Sesgos cognitivos

Autor Milagros Pérez

Data 17 desembre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 1 2 / 1 6 / c a t a l u n y a /
1513454889_088448.html 

Macroposició central Per solucionar el procés els ciutadans han de veure la 
realitat des de tots els punts de vista.

Macroproposicions de 
coherència global

Els ciutadans han tendit a creure només allò partidari a la 
seva ideologia i a tenir una percepció equivocada de la 
realitat. Cal que cadascú es dongui compte d’això i valori els 
fets de forma realista. 

https://elpais.com/ccaa/2017/12/16/catalunya/1513454889_088448.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/02/catalunya/1512233283_969371.html


- Dubta sobre si les eleccions són la solució
- Crítica amb la poca evolució de les lleis/ interpretació subjectiva 
- Crítica ambdós governs
- Crítica amb els ciutadans i polítics, que darrera el procés no donen importània als 

problemes reals del país.
- Crítica amb els ciutadans per veure només el seu punt de vista i tenir una visió 

errònia de la realitat

Article 235: Violència contra Catalunya

Autor Arturo Puente

Data 1 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16277/violencia/contra/
catalunya 

Macroposició central La violència de l’Estat contra les persones que volien votar 
demostra la debilitat i incompatibilitat d’aquest per resoldre 
el conflicte. 

Macroproposicions de 
coherència global

Qui utilitza la violència és invàlit com a interlocutor. El diàleg 
està trencat, només ho pot solucionar la intervenció 
internacional.

Article 236: Mentides pietoses sobre l’etapa que ve

Autor Arturo Puente

Data 15 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16382/mentides/pietoses/
sobre/etapa/ve  

Macroposició central El futur de l’independentisme depèn de l’Estat molt més del 
què els independentistes volen creure’s. 

Article 236: Mentides pietoses sobre l’etapa que ve

https://www.naciodigital.cat/opinio/16382/mentides/pietoses/sobre/etapa/ve
https://www.naciodigital.cat/opinio/16277/violencia/contra/catalunya


Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat pot fer el que vulgui amb Catalunya. No pot existir 
una majoria sobiranista si l’Estat no permet fer-hi res. La 
intervenció internacional no hi serà a favor dels 
independentistes. Els ciutadans sobiranistes “s’auto-
enganyen” amb idees errònies i optimistes.

Article 236: Mentides pietoses sobre l’etapa que veArticle 236: Mentides pietoses sobre l’etapa que ve

Article 237: 21 de desembre: eleccions legítimes

Autor Arturo Puente

Data 29 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16491/21/desembre/
eleccions/legitimes 

Macroposicions 
centrals

Les eleccions són una bona solució pel procés. És la forma 
amb la que l’Estat ho ha fet legítim.

Macroproposicions de 
coherència global

Les eleccions són la demostració de forces i la possibilitat 
de “competir” legítimament. Si guanyen els partits 
sobiranistes, es demostra la majoria i que s’ha de buscar 
una solució. Si ho fa el bàndol unionista, es demostra que el 
procés ha fracassat i només ha sigut una bombolla. 

Article 238: El primer error de càlcul d’Iceta

Autor Arturo Puente

Data 12 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16568/primer/error/calcul/
iceta 

Macroposició central Que Iceta no s’hagi posicionat en contra del 155 i hagi 
recolzat al PSOE perjudicarà el partit a Catalunya.

Macroproposicions de 
coherència global

Molts dels membres de governs municipals del PSC 
rebutgen aquest fet i la ciutadania també. Posiciona al partit 
en el bàndol d’unionistes.

https://www.naciodigital.cat/opinio/16491/21/desembre/eleccions/legitimes
https://www.naciodigital.cat/opinio/16568/primer/error/calcul/iceta


Característiques de l’autor:
- La violència de l’Estat demostra la seva incompatibilitat per negociar

Article 239: La nova asimetria inflexible d’Espanya

Autor Arturo Puente

Data 26 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16647/nova/asimetria/
inflexible/espanya 

Macroposicions 
centrals

El funcionament desigual de l’Estat espanyol respecte la 
relació entre les seves autonomies es va configurar per 
motius històrics i és inflexible. Espanya no s’adapta ni 
evoluciona cap a les noves demandes territorials. 

Macroproposicions de 
coherència global

Es podria haver solucionat el procés amb diàleg plantejant 
relacions com la del País Vasc. La sobirania catalana s’ha 
negat i aturat amb el 155 demostrant que les coses no 
establertes històricament a Espanya són invaribales. És un 
país inflexible i en total desequilibri centre-perifèria per les 
noves demandes territorials. 

Article 240: Carreró belga per a la justícia espanyola

Autor Arturo Puente

Data 10 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16732/carrero/belga/
justicia/espanyola 

Macroposició central Rajoy ha optat per la via judicial per resoldre el problema del 
procés enlloc de respondre honestament a la petició 
catalana.

Macroproposicions de 
coherència global

Al retirar l’euroordre s’evidencia que el jutge Llarena sap que 
en qualsevol altre país els delictes dels polítics encausats no 
seria el que s’acusa a Espanya. El PP ha de decidir si a 
partir del 22D vol resoldre el conflicte honesta i 
democràticament o seguir fent-ho mitjançant la via judicial. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16732/carrero/belga/justicia/espanyola
https://www.naciodigital.cat/opinio/16647/nova/asimetria/inflexible/espanya


- Crític amb els ciutadans sobiranistes que no són realistes
- A favor de les eleccions com a sortida al problema
- Crític amb el PSC que ha recolzat el 155
- Crític amb Espanya que no evoluciona més enllà d’allò establert històricament
- Crític amb el Govern central, que ha utiitzat la via judicial per resoldre un conflicte 

polític

Article 241: El reto de recoser

Autor Antoni Puigverd

Data 12 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/
pagina-55/139016791/pdf.html?search=antoni%20puigverd 

Macroposició central L’església ha de conduir el procés de diàleg entre els dos 
bàndols actuals a Espanya. 

Macroproposicions de 
coherència global

Espanya és una terra de diversitat i fins que això no 
s’entengui i s’accepti no es solucionarà el procés. L’església 
és un punt comú dels dos col·lectius present en la història 
dels dos. Per la trascendència i importància, tot i ser 
actualment desprestigiada sovint, és el col·lectiu que s’ha 
d’encarregar de direccionar el diàleg. 

Article 242: El demonio de los ‘pastorets’ 

Autor Antoni Puigverd

Data 4 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/
pagina-21/144717827/pdf.html?search=antoni%20puigverd 

Macroposició central Nacho Martín Blanco ha aconseguit entrar al Parlament fent 
teatre a les tertúlies que participava. 

Macroproposicions de 
coherència global

El convidaven a les tertúlies per crear mal ambient i generar 
més audiència. No demostra la pluralitat dels catalans ni té 
bons arguments.

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/pagina-55/139016791/pdf.html?search=antoni%20puigverd
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/pagina-21/144717827/pdf.html?search=antoni%20puigverd


Article 243: L’abat dels “fraticelli”

Autor Antoni Puigverd

Data 12 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/
pagina-25/146718163/pdf.html?search=antoni%20puigverd 

Macroposició central El candidat de la CUP demostra que no són tan radicals 
com es pensa.

Macroproposicions de 
coherència global

Es mostren anti sistema i anti cristians. En la seva lògica de 
funcionament hi ha molts fets relacionats amb el 
cristianisme. Són l’alternativa pobre als partits majoritaris 
actuals. No són tan radicals ni anti sistema com venen. 

Article 244: La hermana valenciana

Autor Antoni Puigverd

Data 14 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/
pagina-21/147168330/pdf.html?search=antoni%20puigverd 

Macroposició central CatComú Podem tenen propostes poc realistes. 

Macroproposicions de 
coherència global

La valenciana Jéssica Albiach proposa una Espanya amb 
autonomia suficient com perquè cada territori pugui fer elque 
vulgui però amb l’aprovació de la resta del país. 

Article 245: Junqueras, la tristeza de la cárcel

Autor Antoni Puigverd

Data 18 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / p o l i t i c a /
20171218/433730088627/oriol-junqueras-erc-carcel.html 

Macroposició central Puigdemont va idear l’estratègia a favor seu i el gran 
perjudicat és Junqueras. 

Article 245: Junqueras, la tristeza de la cárcel

http://www.lavanguardia.com/politica/20171218/433730088627/oriol-junqueras-erc-carcel.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/pagina-25/146718163/pdf.html?search=antoni%20puigverd
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/14/pagina-21/147168330/pdf.html?search=antoni%20puigverd


Macroproposicions de 
coherència global

Mentre ell està a la presó, Puigdemont es mou lliurement 
per Bèlgica. Si haguessin convocat eleccions i no declarat la 
DUI, Junqueras hagués guanyat i Puigdemont l’hauria 
d’obeïr. 

Article 245: Junqueras, la tristeza de la cárcelArticle 245: Junqueras, la tristeza de la cárcel

Article 246: Xavier Domènech, el tiempo de los monstruos

Autor Antoni Puigverd

Data 19 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / p o l i t i c a /
20171219/433750220578/elecciones-cataluna-xavier-
domenech-catalunya-en-comu-podem.html 

Macroposició central El partit de Domènech no té el seu lloc actualment en 
política. 

Macroproposicions de 
coherència global

El partit va créixer amb moviments com el dels indignats. En 
el conflicte actual amb tots els altres partits més antics no 
se’ls considera i no tenen un paper definit.

Article 247: Francesc de Carreras, la hora de los letraheridos

Autor Antoni Puigverd

Data 20 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / p o l i t i c a /
20171220/433769315884/elecciones-cataluna-ciutadans-
francesc-de-carreras.html 

Macroposició central Molts candidats de llistes canvien la ideologia per salvar un 
lloc.

Macroproposicions de 
coherència global

Francesc de Carreras és el fundador de Ciutadans. El seu 
pare va lluitar en contra del franquisme. Ara ell està a l’altre 
bàndol. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20171219/433750220578/elecciones-cataluna-xavier-domenech-catalunya-en-comu-podem.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171220/433769315884/elecciones-cataluna-ciutadans-francesc-de-carreras.html


Característiques autor: 
- Crític amb CatComú Podem
- Crític amb l’estratègia egoista de Puigdemont
- Partidari del diàleg amb l’església com a mediadora

Article 248: Proclamar

Autor Jordi Cabré

Data 5 octubre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1252960-
proclamar.html 

Macroposicions 
centrals

Els catalans han de resistir forts i units davant un estat 
violent, covard i amenaçador. És hora de prendre partit i 
actuar, proclamar. 

Macroproposicions de 
coherència global

El món ens mira i veu com el poble segueix unit davant la 
violència de l’estat. S’ha de resistir unit i fort i defensar el 
que es vol, gaudir del moment.

Article 249: El judici que ve

Autor Jordi Cabré

Data 7 novembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1276828-el-
judici-que-ve.html 

Macroposició central Les eleccions són l’oportunitat per guanyar i aconseguir el 
que volem. 

Macroproposicions de 
coherència global

Amb vots demostrarem internacionalment i a l’Estat que som 
majoria que volem la independència. Són una oportunitat 
per guanyar, i tothom hi ha de posar de la seva part. 

Article 250: Perspectiva Puigdemont

Autor Jordi Cabré

Article 250: Perspectiva Puigdemont

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1252960-proclamar.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1276828-el-judici-que-ve.html


Data 12 desembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1300794-
perspectiva-puigdemont.html  

Macroposició central La sobirania catalana es construeix des de la societat sense 
que l’Estat pugui frenar-ho. S’ha de demostrar a les 
eleccions del 21D. 

Macroproposicions de 
coherència global

La independència es construeix a partir del poble i la 
voluntat d’aquest a ser independent. Tots als moviments han 
servit per entrar a l’agenda internacional i demostrar que la 
societat catalana és una nació que vol la independència. 
S’ha de demostrar el 21D. 

Article 250: Perspectiva PuigdemontArticle 250: Perspectiva Puigdemont

Article 251: L’última carta

Autor Jordi Cabré

Data 5 octubre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/25242/lultima-carta 

Macroposició central S’ha de declarar la DUI per demostrar a l’Estat que som 
lliures i que nosaltres decidim sobre què és el que volem fer. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat no pot res contra un poble decidit que sap el què vol, 
i que està feliç per tenir-ho. La societat catalana ha 
descobert que formava part d’un estat que es manté unit 
artificialment a la força.

Article 252: Vist en perspectiva

Autor Jordi Cabré

Data 30 novembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/27235/vist-en-perspectiva 

Article 252: Vist en perspectiva

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1300794-perspectiva-puigdemont.html
http://elmon.cat/opinio/25242/lultima-carta
http://elmon.cat/opinio/27235/vist-en-perspectiva


Característiques de l’autor:
- Destaca la força i voluntat de la societat catalana
- Importància de la demostració internacional sobre la voluntat catalana
- Molt crític amb l’Estat repressor i violent, que vol frenar el poble de Catalunya a la 

força
- Partidari de les eleccions per demostrar la voluntat majoritària del poble català
- Importància de la població per tirar endavant la independència
- Partidar de la DUI per demostrar la voluntat catalana

Macroposició central Les eleccions han de servir per pactar un referèndum o per 
reformar la Constitució i esdevenir un estat federalista 
asimètric o confederal. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’estat tem la voluntat del poble i les paraules. Han utilitzat 
la justícia de manera injustificada (presó i 155). S’ha de tenir 
clar què es vol, i un cop saber-ho, dir-ho clar al món i a 
l’Estat.

Article 252: Vist en perspectivaArticle 252: Vist en perspectiva

Article 253: I, finalment, l’1-O

Autor Jordi Mercader

Data 30 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/autor/1385/jordi/mercader 

Macroposició central La Generalitat del Referèndum ha de fer una interpretació 
realista dels resultats si no vol conseqüències negatives.

Macroproposicions de 
coherència global

La votació servirà per fer una demostració de força tenint en 
compte els catalans no independentistes. Una DUI només 
serviria perquè sumessin forces a favor del Govern central. 

Article 254: Una nova partida, amb cartes mal repartides

Autor Jordi Mercader

Data 28 octubre 2017

Diari Nació Digital

Article 254: Una nova partida, amb cartes mal repartides

https://www.naciodigital.cat/opinio/autor/1385/jordi/mercader


Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16484/nova/partida/amb/
cartes/mal/repartides 

Macroposicions 
centrals

Els partits han de saber gestionar les eleccions. Les 
eleccions són el següent pas innegable. 

Macroproposició de 
coherència global

Amb una bona gestió de les eleccions hi haurà una 
continuació del procés productiva i els ciutadans 
sobiranistes no es sentiran enganyats.

Article 254: Una nova partida, amb cartes mal repartidesArticle 254: Una nova partida, amb cartes mal repartides

Article 255: Un disbarat

Autor Jordi Mercader

Data 11 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16561/disbarat 

Macroposició central Els partits i altres mitjans socials han de fer autocrítica i ser 
realistes per les eleccions.

Macroproposicions de 
coherència global

El discurs independentista i la posició i mesures del Govern 
central s’han de cenyir a la realitat. El que és prioritari és 
sortir de la situació insostenible en la que es troba 
Catalunya. 

Article 256: Sant Tornem-hi? 

Autor Jordi Mercader

Data 25 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16646/sant/tornem-hi 

Macroposició central El Govern de la Generalitat segueix sense canviar ni tenir 
plans realistes.

Macroproposicions de 
coherència global

En el seu full de ruta inclouen una negociació il·legal amb 
l’Estat impossible. L’estratègia fallida anterior no els ha servit 
de res. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16484/nova/partida/amb/cartes/mal/repartides
https://www.naciodigital.cat/opinio/16561/disbarat
https://www.naciodigital.cat/opinio/16646/sant/tornem-hi


Article 257: Puigdemont, o jo o la il·legitimitat

Autor Jordi Mercader

Data 9 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16725/puigdemont/jo/
illegitimitat 

Macroposició central La proposta de Puigdemont d’ell com a únic president 
legítim previ a les eleccions no és beneficiosa. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’imposa a ERC abans dels resultats i complica la situació 
posterior. Els ciutadans es canvaran d’aquesta situació. 

Article 258: La conjuntura de los irreconciliables

Autor Jordi Mercader

Data 26 setembre 2017

Diari El Periódico

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170926/la-conjura-
de-los-irreconciliables-jordi-mercader-referendum-catalunya-
colau-puigdemunt-6312737 

Macroposicions 
centrals

La participació és el punt significatiu del referèndum. 
Puigdemont hauria de cedir amb Colau perquè funcionés. 

Macroproposició de 
coherència global

Si Puigdemont el reconeix com a no vinculant, el referèndum 
servirà per demostrar força davant de l’Estat i així poder 
pactar un referèndum vinculant. 

Article 259: Despejando incógnitas

Autor Jordi Mercader

Data 2 octubre 2017

Diari El Periódico

Link https: / /www.elper iodico.com/es/opinion/20171002/
despejando-incognitas-mercader-6326142 

Macroposició central S’ha de resoldre les qüestions per solucionar la situació de 
Catalunya i no perdre l’autogovern.

Article 259: Despejando incógnitas

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170926/la-conjura-de-los-irreconciliables-jordi-mercader-referendum-catalunya-colau-puigdemunt-6312737
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171002/despejando-incognitas-mercader-6326142
https://www.naciodigital.cat/opinio/16725/puigdemont/jo/illegitimitat


Macroproposicions de 
coherència global

La ciutadania està determinada en la independència i 
indignada. Rajoy no està disposat a escoltar ni deixar-los 
marxar. L’única solució és resoldre dubtes, acceptar la 
realitat i dialogar per resoldre el conflicte. 

Article 259: Despejando incógnitasArticle 259: Despejando incógnitas

Article 260: Un cuento de Casamance

Autor Jordi Mercader

Data 11 octubre 2017

Diari El Periódico

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171011/un-cuento-
de-casamance-por-jordi-mercader-articulo-el-periodico-
secesion-6346455 

Macroposició central Els ciutadans independentistes viuen en un mite que 
aconseguiran la independència sense massa esforç. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de negociar amb Espanya o arriscar-se i intentar la 
indepedència de veritat, cosa costosa i que comporta riscos. 
Ells esperen que la independència els hi arribi sense massa 
esforç. 

Article 261: El PSC, clarividente en su desgracia 

Autor Jordi Mercader

Data 23 octubre 2017

Diari El Periódico

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171023/el-psc-
clarividente-desgracia-articulo-155-obiols-6373799 

Macroposicions 
centrals

Si el PSC rebuja la intervenció de la Generalitat pot no 
fracassar del tot en unes eleccions. Les eleccions són la 
solució a aquesta situació. 

Article 261: El PSC, clarividente en su desgracia 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171011/un-cuento-de-casamance-por-jordi-mercader-articulo-el-periodico-secesion-6346455
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171023/el-psc-clarividente-desgracia-articulo-155-obiols-6373799


Macroproposicions de 
coherència global

El PSC si ho rebutja no estarà enmig de DUI i 155, salvarien 
acord municipal i serien el grup prudent per salvar 
Barcelona. Les eleccions són la sortida responsable per 
evitar que un país quedi atrapat políticament, socialment i 
econòmicament i no suposa una derrota per Puigdemont. 

Article 261: El PSC, clarividente en su desgracia Article 261: El PSC, clarividente en su desgracia 

Article 262: Colorín, colorado, este cuento no ha acabado

Autor Jordi Mercader

Data 30 octubre 2017

Diari El Periódico

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171030/colorin-
colorado-cuento-no-acabado-proceso-soberanista-
dui-155-6390900 

Macroposició central El procés només es pot solucionar amb una negociació de 
veritat amb l’Estat per un reconeixement real. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes intentaran seguir amb la ficció després 
de els eleccions.L’única manera de solucionar-ho és amb 
una negociació real amb l’Estat amb una reforma 
constitucional. 

Article 263: Demonizar al PSC a la salud de Barcelona

Autor Jordi Mercader

Data 12 novembre 2017

Diari El Periódico

Link ht tps: / /www.elper iodico.com/es/opin ion/20171112/
demonizar-al-psc-a-la-salud-de-barcelona-articulo-jordi-
mercader-6418966 

Macroposició central Colau ha trencat un pacte amb PSC que funcionava bé per 
Barcelona, per la pressió dels Comuns per guanyar vots a 
les eleccions. 

Macroproposicions de 
coherència global

Ha trencat un pacte beneficiós per la pressió dels votants. 
Això crea imatge d’inestabilitat de partit i els fa perdre vots.

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171030/colorin-colorado-cuento-no-acabado-proceso-soberanista-dui-155-6390900
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171112/demonizar-al-psc-a-la-salud-de-barcelona-articulo-jordi-mercader-6418966


Article 264: Barcelona ya no tiene poder

Autor Jordi Mercader

Data 20 novembre 2017

Diari El Periódico

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171120/barcelona-
y a - n o - t i e n e - p o d e r - j o r d i - m e r c a d e r - a r t i c u l o - e l -
periodico-6437284 

Macroposició central Barcelona tardarà temps a recuperar el presitigi i reputació 
perduts com a conseqüència del procés.

Macroproposicions de 
coherència global

La pèrdua de la candidatura de l’EMA demostra el canvi 
d’imatge de la ciutat en vista a la resta dels països 
europeus. Tots els bàndols han col·laborat perquè passés 
això.

Article 265: ¡Abajo la Primera República!

Autor Jordi Mercader

Data 5 desembre 2017

Diari El Periódico

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171205/abajo-la-
primera-republica-articulo-jordi-mercader-6473760  

Macroposició central El federalisme que predica el PSC/ PSOE no és possible. 

Macroproposicions de 
coherència global

Tal i com està feta la Constitució, no és possible un 
federalisme. “Aquests dimonis” apareixen sempre que el 
partit treu aquesta proposta. 

Article 266: El tango de Puigemont 

Autor Jordi Mercader

Data 16 desembre 2017

Diari El Periódico

Link https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171216/el-tango-
de-puigdemont-articulo-jordi-mercader-6500179 

Article 266: El tango de Puigemont 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171205/abajo-la-primera-republica-articulo-jordi-mercader-6473760
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171216/el-tango-de-puigdemont-articulo-jordi-mercader-6500179
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171120/barcelona-ya-no-tiene-poder-jordi-mercader-articulo-el-periodico-6437284


Característiques de l’autor:
- Crític amb la visió poc realista dels partits i ciutadans independentistes
- En contra de la DUI
- Crític amb les conseqüències per Catalunya i Espanya que ha portat el procés
- Partidar a l’autocrítica per tal que les eleccions serveixin per solucionar la situació, i 

no pas perquè es torni a repetir el mateix
- Crític amb la falsa voluntat dels independentistes per dialogar
- Crític amb Puigdemont, que actua únicament en benefici propi
- Critica les actuacions del govern de Colau
- Falta de rumb clar pel PSC
- Negociació sincera i de veritat com a única solució

Macroposició central Puigdemont vol ser president per evitar la presó. 

Macroproposicions de 
coherència global

Fa campanya per ser reelegit i no acabar a la presó. Ha de 
mostrar un respecte per la resta de ciutadans o companys 
que sí que hi estan. 

Article 266: El tango de Puigemont Article 266: El tango de Puigemont 

Article 267: Un pas abans del no retorn

Autor Montserrat Nebrera

Data 20 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16199/pas/abans/no/
retorn 

Macroposició central Com a ciutadans no hem de perdre la relació ni trencar la 
societat per uns polítics que actuen d’acord amb els seus 
interessos. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes denunicien unes actuacions de l’Estat, 
que ho fan d’acord amb la llei i de les quals ja havien avisat. 
És el punt de justificació si no es celebra el referèndum. 

Article 268: Els riscos de l’autoritat

Autor Montserrat Nebrera

Article 268: Els riscos de l’autoritat

https://www.naciodigital.cat/opinio/16199/pas/abans/no/retorn


Data 27 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16238/riscos/autoritat 

Macroposició central Hi ha el risc que la simpatia que té la gent pels mossos faci 
que no se’ls prenguin com a autoritat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Després dels atemptats de les rambles, els Mossos han 
agafat prestigi de nou a Catalunya. Això pot fer que la gent 
no els vegi com a autoritat contrària a ells. Així no podran 
aturar el referèndum. Posen els Mossos en un bàndol quan 
ningú ha dit que pensin això. 

Article 268: Els riscos de l’autoritatArticle 268: Els riscos de l’autoritat

Article 269: I això què és?

Autor Montserrat Nebrera

Data 10 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/autor/566 

Macroposició central Els polítics independentistes han enganyat a la població 
amb una situació fictícia que no ha portat a res. 

Macroproposicions de 
coherència global

No s’han pres en serio ni les lleis aprovades, ni el 
referèndum ni la DUI. Han enganyat a molta gent que s’ho 
havia cregut, a persones processades i situacions fatídiques 
a Catalunya com la marxa d’empreses. 

Article 270: El final de l’escapada?

Autor Montserrat Nebrera

Data 25 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16466/final/escapada 

Macroposició central L’article 155 no és la solució per un problema que s’hi ha 
arribat per dos bàndols que estan en extrems. 

Article 270: El final de l’escapada?

https://www.naciodigital.cat/opinio/16238/riscos/autoritat
https://www.naciodigital.cat/opinio/autor/566
https://www.naciodigital.cat/opinio/16466/final/escapada


Macroproposició de 
coherència global

És una forma d’imposar el que el Govern central va decidir 
ignorar i només provocarà el victimisme per part de 
l’independentisme i més seguidors indignats al moviment.

Article 270: El final de l’escapada?Article 270: El final de l’escapada?

Article 271: De vagues i aturades “de país”

Autor Montserrat Nebrera

Data 8 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16543/vagues/aturades/
pais  

Macroposició central La vaga del 3O no és acceptable ni justificable.

Macroproposicions de 
coherència global

Les vagues són queixes socials dels treballadors per 
aconseguir drets laborals. Una vaga no és per motius 
polítics. Estudiants, aturats o autònoms tampoc és lògic que 
en facin.

Article 272: Sobre l’informe de reforma, i amb perdó

Autor Montserrat Nebrera

Data 23 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16636/sobre/informe/
reforma/amb/perdo 

Macroposicions 
centrals

L’informe de reforma proposat per un grup de juristes 
(influenciats ideològicament) planteja una solució del tot 
inviable. Fan una pràctica de sensatesa, que actualment és 
d’agraïr. 

Macroproposicions de 
coherència global

La majoria dels folis passen explicant punts lògics o 
irrellevants. Planteja un federalisme i una reforma 
constitucional, amb un desenvolupament dels punts 
explicats impossibles d’aplicar en el context actual 
d’Espanya i Catalunya. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16543/vagues/aturades/pais
https://www.naciodigital.cat/opinio/16636/sobre/informe/reforma/amb/perdo


Article 273: Acato el “155”

Autor Montserrat Nebrera

Data 29 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16672/acato/155 

Macroposicions 
centrals

Les persones del procés que estan a presó és per una 
causa justificada. Les declaracions que estan fent davant el 
jutge demostren que el procés no els importa, només sortir 
de la presó.

Macroproposicions de 
coherència global

No estan tancats per les seves idees sinó perquè els actes 
que han dut a terme van en contra de la llei. Declaren 
davant el jutge que acaten el 155 de forma manipulada 
només per poder tornar a casa. 

Article 274: Secrets que es vol que se sàpiguen

Autor Montserrat Nebrera

Data 13 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16755/secrets/es/vol/se/
sapiguen 

Macroposició central S’està utilitzant els mitjans per manipular l’opinió pública. 

Macroproposició de 
coherència global

La filtració de les detencions és judicial o l’Estat central ho 
ha difòs per tal d’advertir les conseqüències possibles 
depenent del resultat de les eleccions.

Article 275: Unes eleccions com un referèndum

Autor Montserrat Nebrera

Data 21 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16807/eleccions/
referendum 

Macroposició central Les eleccions no serviran de res als partits de dretes. 

Article 275: Unes eleccions com un referèndum

https://www.naciodigital.cat/opinio/16672/acato/155
https://www.naciodigital.cat/opinio/16755/secrets/es/vol/se/sapiguen
https://www.naciodigital.cat/opinio/16807/eleccions/referendum


Macroproposicions de 
coherència global

El seu resultat no serà suficient com per combatre als 
partidaris del procés que no volen a Arrimades de 
presidenta. L’únic pel que servirà és per substituir Ciutadans 
pel PP i per haver creat presos. 

Article 275: Unes eleccions com un referèndumArticle 275: Unes eleccions com un referèndum

Article 276: Cetres

Autor Montserrat Nebrera

Data 12 octubre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1258867-
cetres.html 

Macroposició central S’ha de treballar com a ciutadà a partir d’altres punts de 
vista per trobar punts comuns als altres, no destrossar el 
que pensa diferent. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’associació de dones Cetres del mar Mort s’ajunten amb la 
convicció que aconseguiràn la pau que no portaran els 
polítics elles. Valoren i comparteixen cultura, art, bellesa i 
reflexió intel·lectual profunda. 

Article 277: Quan invertirà el PP a Catalunya

Autor Montserrat Nebrera

Data 14 novembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1281051-
quan-invertira-el-pp-a-catalunya.html  

Macroposicions 
centrals

El PP hauria d’invertir en Catalunya i ocupar l’espai que ha 
deixat CDC. Un partit conservador que creu en el respecte 
comú des del respecte a la diferència i la asimètrica realitat 
d’Espanya.

Article 277: Quan invertirà el PP a Catalunya

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1258867-cetres.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1281051-quan-invertira-el-pp-a-catalunya.html


Macroproposicions de 
coherència global

El context de dretes és homogènic. Ciutadans ha ocupat la 
imatge del PP. Els Populars podrien invertir forces i voluntat 
per Catalunya per no ser una força residual captant votants 
orfes. 

Article 277: Quan invertirà el PP a CatalunyaArticle 277: Quan invertirà el PP a Catalunya

Article 278: La bona mandra

Autor Montserrat Nebrera

Data 19 desembre 2017

Diari El Punt Avui

Link http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1305418-la-
bona-mandra.html 

Macroposició central S’ha de votar amb consciència, pensant en el bé comú a 
uns polítics que hi treballin i apostin pel bé comú. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de tenir cultura política per votar conscientment i no 
deixar-se portar. Pensar en els partits que treballin per 
desbloquejar aquesta situació i pel bé comú de Catalunya. 

Article 279: Llegados a este punto

Autor Montserrat Nebrera

Data 18 setembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-
llegados-punto_195948_102.html 

Macroposició central La reacció per aturar l’independentisme no és bona. 

Macroproposicions de 
coherència global

Les actuacions del govern central venceran però no 
convenceran. Les declaracions de Felipe González que 
aquest és el pitjor moment que ha viscut en els últims 40 
anys és molt insconscient, tenint en compte diferents 
moments d’aquest període i considerant que si es valora, 
l’independentisme tampoc és necessàriament pitjor. 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1305418-la-bona-mandra.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-llegados-punto_195948_102.html


Article 280: El baile

Autor Montserrat Nebrera

Data 12 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-
baile_201135_102.html 

Macroposició central Ni Rajoy ni Puigdemont volen renunciar a la seva situació ja 
que darrera tenen un conjunt de ciutadans fidels a ells passi 
el que passi. 

Macroproposicions de 
coherència global

Es creu que hi ha polítics que realment no volen la 
independència, només la fan servir per pressionar. El que 
actualment pressiona a resistir en una posició són els 
ciutadans partidaris, per conservar el prestigi com a polític. 

Article 281: ¿Demasiado tarde?

Autor Montserrat Nebrera

Data 26 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-
demasiado-tarde_205782_102.html 

Macroposicions 
centrals

El 155 no serveix per a res. La solució és el diàleg i el perdó. 

Macroproposicions de 
coherència global

El 155 no serveix per parar els independentistes. S’ha de 
dialogar i saber perdonar el que l’altre bàndol ha dit i fet. 

Article 282: Una estrategia dudosa

Autor Montserrat Nebrera

Data 9 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-
estrategia-dudosa_210669_102.html 

Macroposició central L’estratègia que seguieixen els independentistes per vèncer 
no és funcional. 

Article 282: Una estrategia dudosa

https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-demasiado-tarde_205782_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-estrategia-dudosa_210669_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-baile_201135_102.html


Macroproposicions de 
coherència global

La vaga del 8N n’és un exemple. El programa dels seus 
partits es comprometen a un referèndum acordat, sense 
possibilitats de ser complert. La seva futura interpretació 
dels resultats s’allunya de la realitat i no els beneficia. 

Article 282: Una estrategia dudosaArticle 282: Una estrategia dudosa

Article 283: ¿Para qué sirven las encuestas?

Autor Montserrat Nebrera

Data 7 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-
para-que-sirven-encuestas_219138_102.html

Macroposicions 
centrals

Les enquestes públiques són un instrument de manipulació i 
no pas d’informació. Haurien d’estar prohibides. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de tenir en compte que la gent no respon la veritat i se 
la voluntat del l’enquestador simpatitzant d’algun bàndol. 
Serveixen per manipular i fer canviar alguns vots mitjançant 
les previsions. 

Article 284: Una mediocre jornada electoral

Autor Montserrat Nebrera

Data 21 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-
mediocre-jornada-electoral_223257_102.html 

Macroposicions 
centrals

A Espanya no hi ha una verdadera democràcia. Els 
ciutadans es deixen enganyar cecs pels arguments dels 
polítics. 

Macroproposicions de 
coherència global

Ens alegrem o descepcionem amb la victòria o derrota del 
nostre partit. L’únic que busca el polític és seguir cobrant, 
indiferentment de si es compleix o no el programa. La 
política no és transparent i, fins que no ho sigui, no tindrem 
verdadera democràcia. 

https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-para-que-sirven-encuestas_219138_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-mediocre-jornada-electoral_223257_102.html


Article 285: Majestic, Tinell, Casa Fuster

Autor Montserrat Nebrera

Data 24 setembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/24906/majestic-tinell-casa-fuster 

Macroposicions 
centrals

En el procés tant importa el camí com el destí. Els pactes 
s’han de fer per aliança i no pas per excloure.

Macroproposicions de 
coherència global

El procés està fent discutir a famílies. El camí l’està ideant 
una persona acomodada movent a la multitut quan li 
interessa. S’ha de pactar per aliances i vountats, no pas per 
voler deixar a part a algú. 

Article 286: I ara què?

Autor Montserrat Nebrera

Data 1 octubre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/25104/i-ara-que 

Macroposició central Els polítics han conduit als ciutadans a una situació 
conflictiva per falta de consideració de la realitat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes per incloure’s a tots en una voluntat 
que era només d’uns quants. Rajoy per considerar que eren 
molts pocs els que volien el procés. S’ha aconseguit que no 
hi hagi hagut referèndum deixant unes imatges molt 
dolentes d’Espanya, en una situació insostenible i difícil de 
solucionar. 

Article 287: Divisions i més divisions

Autor Montserrat Nebrera

Data 8 octubre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/25344/divisions-i-mes-divisions 

Article 287: Divisions i més divisions

http://elmon.cat/opinio/24906/majestic-tinell-casa-fuster
http://elmon.cat/opinio/25104/i-ara-que
http://elmon.cat/opinio/25344/divisions-i-mes-divisions


Macroposició central L’independentisme ha dividit la societat fins el punt que 
sembli que no hi ha solució.

Macroproposicions de 
coherència global

Dins dels mateixos bàndols també hi ha més divisions. La 
relació de diàleg i benefici ambdues parts ja no és possible. 
Sembla que no hi hagi solució. 

Article 287: Divisions i més divisionsArticle 287: Divisions i més divisions

Article 288: Examen de consciència

Autor Montserrat Nebrera

Data 15 octubre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/autor/198 

Macroposició central S’ha de ser autocrítics per analitzar com s’ha arribat a la 
situació actual insostenible. 

Macroproposicions de 
coherència global

Cadascú ha fet de la seva part i ha contribuit per arribar a 
aquest punt sense retorn. Tant a un bàndol com a l’altre s’ha 
actuat de manera inconscient i s’ha contribuit a la no solució. 

Article 289: I si no ens fan cas?

Autor Montserrat Nebrera

Data 22 octubre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/25848/i-si-no-ens-fan-cas 

Macroposicions 
centrals

L’independentisme s’ha de parar a ser autocrític i mirar 
prioritats. No deixar-se portar pel moment i emocions.

Macroproposicions de 
coherència global

Amb el 155 aplicat, si no es segueixen les ordres, l’estat 
implementarà un estat de setge. Allà sí que no es deixa 
espai de marge i es suspenen molts drets fonamentals de 
les persones.

Article 290: Des de la perplexitat aquest dia 30 d’octubre 

Autor Montserrat Nebrera

Article 290: Des de la perplexitat aquest dia 30 d’octubre 

http://elmon.cat/autor/198
http://elmon.cat/opinio/25848/i-si-no-ens-fan-cas


Data 29 octubre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/26142/des-de-la-perplexitat-aquest-
dia-30-doctubre 

Macroposicions 
centrals

La DUI ha sigut un “frau”. La solució no és possible si no es 
perdona a l’altre sincerament i es busquen acords. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics sobiranistes van inculcar idees als ciutadans 
impossibles o falses. L’Estat espanyol no es farà enrere, 
l’única solució és le diàleg. 

Article 290: Des de la perplexitat aquest dia 30 d’octubre Article 290: Des de la perplexitat aquest dia 30 d’octubre 

Article 291: On és el catalanisme polític?

Autor Montserrat Nebrera

Data 12 novembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/26586/on-es-el-catalanisme-politic 

Macroposició central No hi ha cap partit catalanista que es posicioni pel benestar 
futur de Catalunya. 

Macroproposicions de 
coherència global

Cap dels partit aposta pel diàleg amb Espanya i per una 
Catalunya en bones condicions en el moment actual. Cap 
partit renuncia a la independència i és realista. 

Article 292: La indecència de celebrar la mort d’algú

Autor Montserrat Nebrera

Data 19 novembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/26815/la-indecencia-de-celebrar-la-
mort-dalgu 

Macroposició central No s’ha de celebrar mai la mort de ningú, encara que pensi 
diferent a un mateix. 

Article 292: La indecència de celebrar la mort d’algú

http://elmon.cat/opinio/26815/la-indecencia-de-celebrar-la-mort-dalgu
http://elmon.cat/opinio/26142/des-de-la-perplexitat-aquest-dia-30-doctubre
http://elmon.cat/opinio/26586/on-es-el-catalanisme-politic


Macroproposicions de 
coherència global

Igual que no va ser digne celebrar la de Muriel Casals, no ho 
és tampoc pel jutge. La gent s’amaga darrera pseudònims i 
pantalles per fer-ho. 

Article 292: La indecència de celebrar la mort d’algúArticle 292: La indecència de celebrar la mort d’algú

Article 293: “Fakes”, enquestes i altres formes de manipulació 

Autor Montserrat Nebrera

Data 26 novembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/27061/fakes-enquestes-i-altres-
formes-de-manipulacio 

Macroposició central Les enquestes i xarxes socials manipulen a les masses i el 
resultat de les eleccions. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els resultats de les enquestes beneficien a qui interessa. La 
manipulació contemporània és a les xarxes socials on es 
creen perfils normalment falsos (molts cops promoguts des 
de dins dels mateixos partits) per provocar reaccions, buscar 
vots, manipular pensaments o persones. 

Article 294: Decisions de la Junta electoral

Autor Montserrat Nebrera

Data 3 desembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/27295/decisions-de-la-junta-electoral 

Macroposicions 
centrals

Prohibir emprar termes als mitjans de comunicació és privar 
de la llibertat d’expressió. Hi ha periodistes que informen 
amb una ideologia afí a partits concrets. 

Macroproposicions de 
coherència global

Afirmar que hi ha presos polítics o persones a l’exili és poc 
ètic per un periodista. Difon informació falsa, partidari a un 
partit. Prohibir l’ús de paraules en mitjans no és la solució. 
Va en contra de la llibertat d’expressió i afavoreix a l’altra 
visió del conflicte. 

http://elmon.cat/opinio/27061/fakes-enquestes-i-altres-formes-de-manipulacio
http://elmon.cat/opinio/27295/decisions-de-la-junta-electoral


Característiques de l’autora:
- Crítica amb els polítics que manipulen els ciutadans segons els seus interessos
- Crítica amb ús interessat dels mossos com a imatge d’independència
- Crítica amb visió ficticia i poc realista dels polítics sobiranistes i la manera com ho 

han fet per enganyar a la població

Article 295: Redistribucions dels mateixos vots

Autor Montserrat Nebrera

Data 10 desembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/27423/redistribucions-dels-mateixos-
vots 

Macroposicions 
centrals

Els vots entre partits van més per els candidats que no per 
les ideologies. Els vots canvien de partit dins la mateixa 
ideologia. 

Macroproposicions de 
coherència global

ERC està baixant a causa de la falta d’orativa de Rovira, i 
els seus vots van a JxC. El mateix passa, per exemple, 
entre PP i Cs, o amb vots de convergents no 
independentistes, que se’n van a PSC. El canvi de vots es 
mou dins el context de la mateixa ideologia, però diferent 
partit. 

Article 296: Som i serem els nostres governants

Autor Montserrat Nebrera

Data 18 desembre 2017

Diari El Món

Link http://elmon.cat/opinio/27588/som-i-serem-els-nostres-
governants 

Macroposicions 
centrals

El procés ha evidenciat la divisió de la societat catalana. Les 
eleccions no resoldran el conflicte. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els dos bàndols estan molt allunyats i ningú vol renunciar a 
res ni cedir. Aquesta divisió ja exisitia i continuarà existint 
posteriorment a les eleccions. 

http://elmon.cat/opinio/27588/som-i-serem-els-nostres-governants
http://elmon.cat/opinio/27423/redistribucions-dels-mateixos-vots


- Ni 155 ni eleccions són la solució al conflicte
- Contrària a les vagues independentistes (per motius polítics)
- Partidària al diàleg i perdó i cerca d’alternatives com a única solució actual i realista 

per a una Catalunya dins d’Espanya
- No hi ha presos polítics ni persones a l’exili, qui està encausat ho és  pels seus 

actes
- Crítica amb els periodistes o mitjans partidaris a una ideologia que ho inculquen en 

les seves notícies
- Voluntat i iniciativa del ciutadà pel diàleg
- Contrària a la gestió per part de l’Estat de l’independentisme (la negació)
- Contrària a les enquestes i debats en xarxes socials, que més que per informar 

serveixen per manipular
- Divisió clara de la societat
- Crida a l’autocrítica
- Contrària a la DUI, que ha sigut un frau per enganyar els ciutadans
- Forats ideològics en els partits (hi ha ideologies no cobertes per cap partit)
- Contrària a les prohibicions que atempten a la llibertat d’expressió

Característiques autor:

Article 297: La declaración unilateral de independencia es la única salida 

Autor Ismael Peña-López

Data 2 octubre 2017

Diari El Diario

Link https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Razones-declaracion-
unilateral-independencia_6_692990726.html  

Macroposicions 
centrals

La DUI és la única sortida per la situació actual de 
Catalunya. Qualsevol voluntat de diàleg ha de tenir en 
compte la situació actual de la comunitat autònoma. 

Macroproposicions de 
coherència global

Tot i tenir problemes i dificultats (estreta majoria, en contra 
de l’estat i la llei), és l’única solució per l’esgotament d’altres 
alternatives. La gent està cansada de votar, d’estar en un 
estat que no cedeix res. El sobiranisme està collat a uns 
ciutadans que l’han seguit fidelment i no pot donar cap pas 
enrera. 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Razones-declaracion-unilateral-independencia_6_692990726.html


- DUI com a única solució per actual per sortir d’aquesta situació per part dels polítics 
catalans. 

Article 298: La novela del referéndum 

Autor Ernesto Ekaizer

Data 27 setembre 2017

Diari El País

Link https://politica.elpais.com/politica/2017/09/26/actualidad/
1506451572_599370.html

Macroposicions 
centrals

El referèndum va aconseguir el seu objectiu final de 
mobilitzar la població. La sortida és l’autocrítica i diàleg.

Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes eren conscients que no era possible. 
Era una demostració de poder i voluntat. Es vol evidenciar 
que és l’Estat que no escolta. Interessen les llargues cues 
de gent i la demostració de voluntat d’independència, tot i 
que el procés no es pugui dur a terme. 

Article 299: Una detención cerca del 21-D

Autor Ernesto Ekaizer

Data 2 novembre 2017

Diari El País

Link https://politica.elpais.com/politica/2017/11/01/actualidad/
1509555275_335430.html 

Macroposició central Puigdemont està utilitzant el seu procés judicial per fer 
campanya i guanyar les eleccions.

Macroproposicions de 
coherència global

Ell i el seu advocat estan seguint una estratègia per la que 
estan allargant el més possible la detenció. Favorable a les 
eleccions convocades pel 155 però en contra d’un procés 
judicial just.  

Article 300: ‘Argumentarios’ Melero

Autor Ernesto Ekaizer

Data 27 novembre 2017

Article 300: ‘Argumentarios’ Melero

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/26/actualidad/1506451572_599370.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/01/actualidad/1509555275_335430.html


Diari El País

Link https://politica.elpais.com/politica/2017/11/26/analitica/
1511717555_279377.html 

Macroposicions 
centrals

A Meritxell Borràs no li servirà de res el canvi d’advocat i 
estratègia. El jutge espanyol aprofitarà les seves sentències 
per demostrar a Bèlgica com funciona a la justícia 
espanyola. 

Macroproposicions de 
coherència global

Borràs ha optat per l’advocat que segueix l’estratègia 
d’acatar el 155 i la justícia espanyola. El dia que declara 
coincideix amb el que Puigdemont i els consellers també ho 
fan a Bèlgica. 

Article 300: ‘Argumentarios’ MeleroArticle 300: ‘Argumentarios’ Melero

Article 301: Del puzle del magistrado Llarena al cambio del tribunal de los papeles de 
Bárcenas

Autor Ernesto Ekaizer

Data 4 desembre 2017

Diari El País

Link https://politica.elpais.com/politica/2017/12/03/analitica/
1512340075_542733.html 

Macroposicions 
centrals

Llarena és molt estricte amb les sentències dels encausats 
pel procés. El PP ha tingut carta blanca per fer el que els hi 
ha convingut pel cas dels papers de Bárcenas.

Macroproposicions de 
coherència global

Tots els encausats pel procés estan a la presó o han pagat 
fiança. En el cas dels papers de Bárcenas s’ha citat a 
declarar però després de canviar jutges, declaracions, entre 
d’altres i encara no haver fet efectiva cap sentència. 

Article 302: Fuego cruzado: Junqueras versus Puigdemont

Autor Ernesto Ekaizer

Data 19 desembre 2017

Diari El País

Article 302: Fuego cruzado: Junqueras versus Puigdemont

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/26/analitica/1511717555_279377.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/03/analitica/1512340075_542733.html


Característiques de l’autor:
- Diàleg i autocrítica com a solucions
- Impossibilitat de la independència
- Crític amb les actuacions egoistes de Puigdemont
- Critic amb la arbitrarietat judicial d’Espanya

Link https://politica.elpais.com/politica/2017/12/19/analitica/
1513680375_602420.html 

Macroposició central La rivalitat entre Puigdemont i Junqueras pot desencadenar 
amb el triomf de Ciutadans. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els últims dies de campanya s’ha deixat veure aquesta 
rivalitat i la disputa per captar vots. Les enquestes indiquen 
que poden anar dirigits a Ciutadans.

Article 302: Fuego cruzado: Junqueras versus PuigdemontArticle 302: Fuego cruzado: Junqueras versus Puigdemont

Article 303: La hora del tercer actor neutral

Autor Gemma Ubasart

Data 5 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / p o l i t i c a /
20171005/431798222038/ la-hora-del- tercer-actor-
neutral.html 

Macroposició central El Govern espanyol ha de cedir i acceptar el diàleg amb 
Catalunya per solucionar el conflicte. 

Macroproposicions de 
coherència global

La part forta del conflicte sempre nega el diàleg. En aquest 
cas cedir és l’única solució. Des de dins d’Espanya els altres 
partits ho demanen, agents internacionals també i la majoria 
de ciutadans també ho volen.

Article 304: Las incógnitas del 21-D

Autor Gemma Ubasart

Data 7 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Article 304: Las incógnitas del 21-D

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/19/analitica/1513680375_602420.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171005/431798222038/la-hora-del-tercer-actor-neutral.html


Característiques de l’autora:
- Partidària del diàleg, diàleg com a solució
- Eleccions en un context anormal i difícil 

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / p o l i t i c a /
20171207/433463717886/las-incognitas-del-21-d.html 

Macroposició central Les eleccions són excepcionals i presenten moltes 
incògnites.

Macroproposicions de 
coherència global

Dins el mateix bàndol hi ha rivalitat de vots. El resultat en 
aquestes eleccions adquireix molt significat.

Article 304: Las incógnitas del 21-DArticle 304: Las incógnitas del 21-D

Article 305: Coaliciones (im)posibles

Autor Gemma Ubasart

Data 14 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / p o l i t i c a /
20171214/433616963465/coaliciones-imposibles.html 

Macroposició central Les enquestes dels resultats del 21D presenten un context 
en el que serà molt difícil formar govern.

Macroproposicions de 
coherència global

S’apunta que guanyarà C’s sense poder fer govern de 
coalicio. Igual passa amb els partits independentistes, 
depenent del nombre de vots que tinguin. 

Article 306: El soldat avergonyit

Autor Andreu Barnils

Data 23 setembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/el-soldat-avergonyit/ 

Macroposició central Els independentistes tenim el control del territori i situació. 

Article 306: El soldat avergonyit

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-soldat-avergonyit/
http://www.lavanguardia.com/politica/20171207/433463717886/las-incognitas-del-21-d.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171214/433616963465/coaliciones-imposibles.html


Macroproposicions de 
coherència global

Els independentistes han demostrat que dominen la situació 
a una setmana de l’1-O. La Guàridia Civil va entrar al 
Consell d’Economia i no els deixaven sortir. La taula del 
jutge que va imputar els polítics es va omplir de clavells, etc. 

Article 306: El soldat avergonyitArticle 306: El soldat avergonyit

Article 307: Veïnes en defensa de l’1-O

Autor Andreu Barnils

Data 27 setembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/la-defensa-de-l1-o/ 

Macroposició central La votació de l’1 d’octubre es desenvoluparà gràcies a la 
voluntat i organització dels veïns.

Macroproposició de 
coherència global

Els veïns es reuneixen en assamblees i monten fins a l’últim 
detall per defensar i portar a terme el referèndum de l’1-O. 

Article 308: Tractors 1- Piolín 0

Autor Andreu Barnils

Data 30 setembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/tractors-1-piolin-0/ 

Macroposició central Els ciutadans han d’obrir els col·legis i votar. 

Macroproposicions de 
coherència global

La Guàrdia Civil, el Govern espanyol i els ciutadans 
espanyols que ens odien, han de veure com la participació i 
el sí és majoritari a Catalunya. Depèn dels ciutadans 
demostrar la voluntat del poble català. 

Article 309: Vida, mort i resurrecció d’una urna

Autor Andreu Barnils

Data 1 octubre 2017

Diari Vila Web

Article 309: Vida, mort i resurrecció d’una urna

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-defensa-de-l1-o/
https://www.vilaweb.cat/noticies/tractors-1-piolin-0/


Link https://www.vilaweb.cat/noticies/vida-mort-i-resurreccio-
duna-urna/ 

Macroposició central Els ciutadans han aconseguit defensar els col·legis i les 
urnes davant la violència de la Guàrdia Civil. 

Macroproposicions de 
coherència global

La violència de la Guàrdia Civil i el segrest d’algunes urnes 
no van impedir que molts col·legis tornessin a obrir o que al 
gent pogués votar en d’altres. El referèndum es va 
desenvolupar gràcies als ciutadans.

Article 309: Vida, mort i resurrecció d’una urnaArticle 309: Vida, mort i resurrecció d’una urna

Article 310: Vols diàleg? Defensa la DUI

Autor Andreu Barnils

Data 7 octubre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/vols-dialeg-aposta-per-la-
dui/ 

Macroposició central La declaració de la DUI interessa als ciutadans partidaris del 
diàleg.

Macroproposicions de 
coherència global

L’estat espanyol no acceptarà diàleg si no veu l’amenaça de 
la DUI declarada. Els països europeus no s’implicaran en la 
mediació si no hi ha DUI. 

Article 311: Baixar a comprar tabac

Autor Andreu Barnils

Data 14 octubre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/baixar-a-comprar-tabac/ 

Macroposicions 
centrals

La separació entre Espanya i Catalunya és real. La Unió 
Europea simula no veure-ho per no actuar. 

Macroproposicions de 
coherència global

Rajoy ha aprovat el 155. Puigdemont ha declarat la DUI. La 
Unió Europea simula creure que el 155 no està aplicat i la 
DUI està suspesa. A la UE no li interessa actuar.

https://www.vilaweb.cat/noticies/vols-dialeg-aposta-per-la-dui/
https://www.vilaweb.cat/noticies/baixar-a-comprar-tabac/
https://www.vilaweb.cat/noticies/vida-mort-i-resurreccio-duna-urna/


Article 312: Sang, suor i llàgrimes

Autor Andreu Barnils

Data 22 octubre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/sang-suor-i-llagrimes/ 

Macroposició central Els catalans han de lluitar per guanyar i aconseguir la 
independència. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de lluitar, pel passat i futur, per aconseguir la 
independència d’un estat violent i tirà. Els catalans han de 
fer l’últim esforç i patiment. 

Article 313: Els guionistes sàdics i brillants del procés avui s’han superat

Autor Andreu Barnils

Data 26 octubre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/els-guionistes-sadics-i-
brillants-del-proces-avui-shan-superat/ 

Macroposició central La jugada de Puigdemont és mestra en contra de l’Estat 
espanyol. 

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont convoca eleccions per parar el 155. L’Estat es 
nega a aturar el 155. L’Estat queda en evidència. 

Article 314: Govern parapetat o govern en moviment

Autor Andreu Barnils

Data 29 octubre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/govern-parapetat-o-govern-
en-un-amagatall/ 

Macroposició central La prioritat és mantenir el Govern. 

Article 314: Govern parapetat o govern en moviment

https://www.vilaweb.cat/noticies/els-guionistes-sadics-i-brillants-del-proces-avui-shan-superat/
https://www.vilaweb.cat/noticies/sang-suor-i-llagrimes/
https://www.vilaweb.cat/noticies/govern-parapetat-o-govern-en-un-amagatall/


Macroproposicions de 
coherència global

Que el Govern de Rajoy ocupi la Generalitat significa una 
derrota. El govern s’ha de mantenir fins a detingut o pot 
actuar d’amagat. 

Article 314: Govern parapetat o govern en movimentArticle 314: Govern parapetat o govern en moviment

Article 315: El president KRLS i les eleccions

Autor Andreu Barnils

Data 5 novembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/el-president-krls-i-les-
eleccions/ 

Macroposició central Puigdemont ha de guanyar les eleccions i controlar el 
territori. 

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont guanyarà les eleccions. Les eleccions no són la 
solució. Una DUI sense control del territori i estratègia no 
serveix per a res.

Article 316: Carles dues tasses Puigdemont

Autor Andreu Barnils

Data 11 novembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/carles-dues-tasses-
puigdemont/ 

Macroposició central Els independentistes han de votar a Puigdemont.

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont és l’únic capaç de tirar endavant la República. 
El president plantarà cara al govern central i al 155.

Article 317: Una segona DUI?

Autor Andreu Barnils

Data 19 novembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/una-segona-dui/

Article 317: Una segona DUI?

http://www.vilaweb.cat/noticies/carles-dues-tasses-puigdemont/
https://www.vilaweb.cat/noticies/una-segona-dui/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-president-krls-i-les-eleccions/


Macroposició central El 22D s’ha de declarar una segona DUI. 

Macroproposicions de 
coherència global

El procés segueix l’estratègia de Gandhi. S’ha de continuar 
lluintant per fer evident la violència i posició de l’Estat. Per a 
Gandhi el camí per provocar reaccions internacionals seria 
una segona DUI.

Article 317: Una segona DUI?Article 317: Una segona DUI?

Article 318: Ràbia positiva

Autor Andreu Barnils

Data 26 novembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/divina-comedia/ 

Macroposició central Els comuns perdran molts vots. 

Macroproposicions de 
coherència global

Colau opta per la passivitat davant la violència de l’Estat.  
Equiparen Puigdemont i Rajoy. Molts Comuns l’1-O van 
defensar col·legis i no s’hi sentiran identificats. 

Article 319: Demanar explicacions

Autor Andreu Barnils

Data 3 desembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/demanar-explicacions/ 

Macroposició central Colau i Iceta estan demanant explicacions a les persones 
equivocades.

Macroproposició de 
coherència global

Demanen explicacions als presoners innocents mentre que 
no diuen res a les persones que els han posat a la presó. 

Article 320: Miquel Iceta a la presó?

Autor Andreu Barnils

Data 10 desembre 2017

Diari Vila Web

Article 320: Miquel Iceta a la presó?

https://www.vilaweb.cat/noticies/divina-comedia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/demanar-explicacions/


Característiques de l’autor:
- Es mostra obertament independentista
- Partidari de la DUI
- Molt crític amb els Comuns i PSC
- Expressa obertament el seu vot per Puigdemont
- Partidari a la República a curt termini 
- Defensa i destaca l’esforç dels ciutadans que van fer possible l’1-O i el procés
- Molt crític amb les actuacions del Govern central
- Les eleccions no són la solució, la DUI sí.
- Molt partidari de Puigdemont i la seva presidència
- S’incou en el “nosaltres” dels independentistes

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/miquel-iceta-a-la-preso/ 

Macroposició central La suspensió de l’Eurordre de detenció de Puigdemont dóna 
esperança a la República.

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont pot governar dins i fora d’Espanya. Rajoy no té 
poder més enllà de les fronteres d’Espanya. La justícia 
Europea ha parat els peus a Rajoy. Miquel Iceta haurà de 
patir les conseqüències dels seus actes amb el Govern 
republicà. 

Article 320: Miquel Iceta a la presó?Article 320: Miquel Iceta a la presó?

Article 321: Operació retorn

Autor Andreu Barnils

Data 17 desembre 2017

Diari Vila Web

Link https://www.vilaweb.cat/noticies/operacio-retorn/ 

Macroposició central Puigdemont i Junqueras no sortiran de la presó i exili fins 
que tinguem la República. 

Macroproposicions de 
coherència global

El triomf en les eleccions no és suficient perquè tornin o 
surtin de la presó. S’ha de proclamar la República perquè ho 
facin. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/operacio-retorn/
https://www.vilaweb.cat/noticies/miquel-iceta-a-la-preso/


Article 322: Cataluña, España, la política y el arte de lo posible

Autor Toni Martínez

Data 9 setembre 2017

Diari Huffington post

Link https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/cataluna-
espana-la-politica-y-el-arte-de-lo-posible_a_23219075/ 

Macroposició central Un pacte entre els dos bàndols és la única sortida. 

Macroproposicions de 
coherència global

Després de veure la situació i les possibles solucions, el 
diàleg és l’única opció viable. De moment els dos bàndols 
opten par mantenir posicions màximes.

Article 323: Carta a los reyes sobre Cataluña

Autor Toni Martínez

Data 29 setembre 2017

Diari Huffington post

Link https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/carta-a-los-
reyes-sobre-cataluna_a_23227049/ 

Macroposicions 
centrals

Per solucionar el conflicte català cal una movilització exigint 
reformes. El Rei ha d’internenir en el conflicte com a 
persona arbitrària. 

Macroproposicions de 
coherència global

No es pot imposar la independència amb un referèndum 
amb una quantitat tan àmplia de persones en contra. Una 
movilització social ha d’exigir reformes en l’Estat per 
solucionar la situació. L’article 56 de la Constitució diu que el 
rei com a cap d’Estat és un símbol d’unitat i permanència. Si 
el rei no actua la gent podria plantejar-se la seva funció.

Article 324: El terrible ejemplo de Canadá

Autor Toni Martínez

Data 2 octubre 2017

Diari Huffington post

Article 324: El terrible ejemplo de Canadá

https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/carta-a-los-reyes-sobre-cataluna_a_23227049/
https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/cataluna-espana-la-politica-y-el-arte-de-lo-posible_a_23219075/


Link https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/el-terrible-
ejemplo-de-canada_a_23229640/ 

Macroposició central La solució de la voluntat d’independència de Quebec per 
part de Canadà és un exemple a seguir. 

Macroproposicions de 
coherència global

Es va aprovar una llei per definia com votar la voluntat dels 
ciutadans i obligava al diàleg entre les dues parts. A 
Espanya s’està optant per unes solucions que no porten a 
enlloc. 

Article 324: El terrible ejemplo de CanadáArticle 324: El terrible ejemplo de Canadá

Article 325: Dos gobiernos sin piedad

Autor Toni Martínez

Data 9 octubre 2017

Diari Huffington post

Link https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/dos-gobiernos-
sin-piedad_a_23237576/ 

Macroposició central Els governs espanyol i català són incapaços de trobar una 
solució al conflicte.

Macroproposicions de 
coherència global

Estan desviant l’atenció dels ciutadans amb la pròpia 
discussió. Un referèndum dins la Constitució seria possible. 
La vulneració de la Constitució i desobediència tampoc és la 
sortida. 

Article 326: Quiniela Puigdemont, un pasatiempo

Autor Toni Martínez

Data 14 octubre 2017

Diari Huffington post

Link https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/quiniela-
puigdemont-un-pasatiempo_a_23243384/ 

Macroposicions 
centrals

La resposta de Puigdemont a la pregunta de si ha declatat la 
independència serà confusa. Aquest pas no desbloquejarà 
la situació.

Article 326: Quiniela Puigdemont, un pasatiempo

https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/dos-gobiernos-sin-piedad_a_23237576/
https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/quiniela-puigdemont-un-pasatiempo_a_23243384/
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Característiques de l’autor:
- No partidari del referèndum però accepta que n’hi hauria d’haver un
- Ni nacionalista ni independentista
- Crític amb la gestió del procés d’ambdós governs 
- La solució i pacte com a diàleg

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont vol deixar en evidència que Espanya no està 
disposada al diàleg. Rajoy vol evidenciar que Puigdemont va 
declara la DUI al marge de la llei per aplicar el 155.

Article 326: Quiniela Puigdemont, un pasatiempoArticle 326: Quiniela Puigdemont, un pasatiempo

Article 327: El hombre que miraba chocar los trenes

Autor Toni Martínez

Data 19 octubre 2017

Diari Huffington post

Link https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/el-hombre-que-
miraba-chocar-los-trenes_a_23247356/ 

Macroposició central Mariano Rajoy no és capaç de remuntar la crisi política 
espanyola. 

Macroproposicions de 
coherència global

El president no ha aconseguit solucionar un conflicte català 
que fa 5 anys que dura. No serà capaç de remuntar i 
solucionar la crisi política actual. 

Article 328: No a la guerra

Autor Toni Martínez

Data 26 octubre 2017

Diari Huffington post

Link https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/no-a-la-
guerra_a_23256550/  

Macroposició central Els polítics ens estan conduint a una guerra amb la seva 
mala gestió del conflicte. 

Macroproposició de 
coherència global

Els polítics d’ambdós bàndols no han seguit les seves 
responsabilitats de solucionar el conflicte. 

https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/el-hombre-que-miraba-chocar-los-trenes_a_23247356/
https://www.huffingtonpost.es/toni-martinez/no-a-la-guerra_a_23256550/


- Crític amb Mariano Rajoy, no capaç de solucionar la situació després de molts anys
- Crític amb al voluntat dels polítics de confondre a la població
- Proposa la solució de Quebec com a exemple a seguir
- Partidar de la possibilitat de les solucions dins de la legalitat i compatibles amb la 

Constitució

Article 329: No es un estado de excepción, es España

Autor Bernat Dedéu

Data 20 setembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-estado-
excepcion-espana_193083_102.html 

Macroposicions 
centrals

El procés ha posat en evidència l’Espanya corrupta. Els 
catalans han d’optar per la resistència. 

Macroproposicions de 
coherència global

La justícia sempre ha afavorit per interessos, es manipulen i 
censuren els mitjans. El referèndum ha posat en evidència 
una cosa que ja existia. La resistència a la repressió és la 
única sortida. 

Article 330: Ni DUI, ni plebiscitarias, ni Sánchez: ¡referéndum!

Autor Bernat Dedéu

Data 22 setembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-dui-
plebiscitarias-referendum_194025_102.html 

Macroposició central S’ha d’executar el referèndum fins al final.

Macroproposicions de 
coherència global

Els líders polítics han de complir les seves promeses. Si no 
es celebra el referèndum, tot el viscut fins al moment no 
servirà de res. L’Estat espanyol tem els vots sabent la 
demostració que poden resultar ser. 

Article 331: Días maravillosos

Autor Bernat Dedéu

Article 331: Días maravillosos

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-estado-excepcion-espana_193083_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-dui-plebiscitarias-referendum_194025_102.html


Data 24 setembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-dias-
maravillosos_194673_102.html 

Macroposició central S’ha de plantar cara a un Estat que és capaç de tot per 
mantindre les seves fronteres. 

Macroproposicions de 
coherència global

Fer un pas enrera significa no aconseguir res. L’Estat va a 
per totes per impedir el referèndum. Ells no cediran en res. 

Article 331: Días maravillososArticle 331: Días maravillosos

Article 332: Cada persona es un muro

Autor Bernat Dedéu

Data 27 setembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
piolin_195606_102.html 

Macroposicions 
centrals

Els ciutadans, sense por, han de sortir l’1 d’octubre al carrer 
a protegir les urnes. Els Mossos tamoc han de tenir por de 
les amenaces.

Macroproposicions de 
coherència global

Cada persona és un mur. No es pot aturar la voluntat de 
centenars de persones. El poble també fa costat als 
Mossos, que no s’han de sentir coaccionats pel poder. 

Article 333: Te protegen los derechos humanos

Autor Bernat Dedéu

Data 29 setembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
protegen-derechos-humanos_196434_102.html  

Macroposició central Votar diumenge no és un delicte i t’empara el dret 
internacional.

Article 333: Te protegen los derechos humanos

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-piolin_195606_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-protegen-derechos-humanos_196434_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-dias-maravillosos_194673_102.html


Macroproposició de 
coherència global

Dos acadèmics de la ONU reputats i especialitzats en temes 
de repressió i autodeterminació, han firmat un text a favor 
del referèndum advertint a Espanya que no empri mesures 
que vagin en contra dels drets humans. 

Article 333: Te protegen los derechos humanosArticle 333: Te protegen los derechos humanos

Article 334: Después del 1-O

Autor Bernat Dedéu

Data 1 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
protegen-derechos-humanos_196434_102.html  

Macroposició central Els polítics sobiranistes han de complir les seves promeses i 
declarar la DUI després del referèndum.

Macroproposició de 
coherència global

Si no declaren al DUI com havien dit, l’Estat encara serà 
més represor, es tornarà a 0 i es fallarà al poble que ho ha 
donat tot.

Article 335: Just DUI it

Autor Bernat Dedéu

Data 1 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-just-dui-
it_198234_102.html 

Macroposició central Els polítics han de declarar la DUI.

Macroproposicions de 
coherència global

No poden fallar als ciutadants que ho han donat tot. La DUI 
activarà a l’Estat per dialogar. La DUI provocarà internenció 
internacional.

Article 336: Contra el seny

Autor Bernat Dedéu

Data 6 octubre 2017

Article 336: Contra el seny

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-protegen-derechos-humanos_196434_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-just-dui-it_198234_102.html


Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-contra-
seny_199086_102.html  

Macroposició central S’ha de fer tot el possible per aplicar la DUI.

Macroproposicions de 
coherència global

Els que la critiquen són els mateixos que van dir que l’1-O 
no es faria. Els ciutadans han de defensar la DUI per seguir 
amb la sobirania i el procés. 

Article 336: Contra el senyArticle 336: Contra el seny

Article 337: Esperar…¿a què?

Autor Bernat Dedéu

Data 8 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-esperar-
a-que_199689_102.html

Macroposició central No s’ha de retrassar la declaració de la DUI.

Macroproposicions de 
coherència global

Si no la declaren els polítics fallaran a totes aquelles 
persones que ho han donat tot per defensar el referèndum. 
Significarà tornar a la situació inicial amb una victòria per 
l’estat. 

Article 338: Oportunidad perdida

Autor Bernat Dedéu

Data 13 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
oportunidad-perdida_201390_102.html

Macroposició central S’ha acabat amb el procés no declarant la DUI.

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics s’han deixat portar pels més conservadors. S’ha 
fallat a tot un poble que ho havia donat tot. Si no ho han fet 
fins ara, els altres paísos no intervindran per una falsa 
declaració. 

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-oportunidad-perdida_201390_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-contra-seny_199086_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-esperar-a-que_199689_102.html


Article 339: La respuesta

Autor Bernat Dedéu

Data 15 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
respuesta_201957_102.html 

Macroposició central Els polítics catalans estant fent-se enrera quan els hi toca a 
ells sacrificar-se. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’1-O els ciutadans catalans ho van donar tot pel procés. Ara 
que els hi toca als polític sno declaren la independència per 
por a conseqüències personals. 

Article 340: La autoridad de los sujectos pasivos de violencia

Autor Bernat Dedéu

Data 18 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
autoridad-sujetos-pasivos-violencia_202971_102.html 

Macroposicions 
centrals

Hi ha burgesos que es fan dir independentistes per treure 
benefici en el seu negoci. Realment no volen la 
independència. 

Macroproposicions de 
coherència global

El president del consell editor del Diari Ara fa servir el seu 
càrreg per justificar la no DUI ja que realment no és 
independentista. Agafa el rol per treure benefici del seu 
negoci. 

Article 341: El 155 son los padres

Autor Bernat Dedéu

Data 20 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-el-155-
son-los-padres_203787_102.html 

Article 341: El 155 son los padres

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-el-155-son-los-padres_203787_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-respuesta_201957_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-autoridad-sujetos-pasivos-violencia_202971_102.html


Macroposició central Els polítics catalans no han complert amb el seu mandat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Han aplaçat la DUI amb falses excuses per no arriscar-se. 
Això portarà l’aplicació del 155 sent-ne els primers 
perjudicats. 

Article 341: El 155 son los padresArticle 341: El 155 son los padres

Article 342: Declaración o elecciones

Autor Bernat Dedéu

Data 22 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
declaracion-elecciones_204537_102.html 

Macroposicions 
centrals

S’ha de declarar la DUI. Les eleccions signifiquen el triomf 
de l’unionisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics catalans han de complir el seu mandat i declarar 
la DUI. Les eleccions serviran perquè l’unionisme sigui més 
repressiu.

Article 343: ¡Gracias, PSC!

Autor Bernat Dedéu

Data 25 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-gracias-
psc_205461_102.html 

Macroposició central El PSC sempre ha anat en contra de l’independentisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

Se l’hi ha d’agraïr que gràcies a la seva actuació hagin 
augmentat el nombre d’independentistes. Les seves 
actuacions històriques mai han afavorit aquest moviment. 

Article 344: Mañana de elecciones

Autor Bernat Dedéu

Data 27 octubre 2017

Article 344: Mañana de elecciones

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-declaracion-elecciones_204537_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-gracias-psc_205461_102.html


Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-manana-
elecciones_206364_102.html  

Macroposició central Els polítics han de declarar la DUI. 

Macroproposicions de 
coherència global

El poble s’entrega davant uns polítics que compleixen les 
seves promeses. El poble actuarà si volen detenir al 
Parlament per la DUI. 

Article 344: Mañana de eleccionesArticle 344: Mañana de elecciones

Article 345: ¿Y ahora qué?

Autor Bernat Dedéu

Data 29 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-y-ahora-
que_207117_102.html   

Macroposicions 
centrals

Els polítics han de convocar les eleccions autonòmiques per 
seguir amb la llei de transorietat. El poble ha de defensar al 
Govern.

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de plantar cara al Govern central. L’únic fet que 
justificaria no fer eleccions autonòmiques seria presenar-se 
a les convocades per l’Estat de forma enginyosa. 

Article 346: Dónde están las estructuras de estado?

Autor Bernat Dedéu

Data 1 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
estructuras-estado_207957_102.html

Macroposició central Els polítics independentistes no compleixen les promeses i 
ens enganyen, com els altres.

Article 346: Dónde están las estructuras de estado?
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Macroproposicions de 
coherència global

Deien que les estructures de l’estat eren el pas previ a la 
independència. No han fet res per fer efectives les 
estrucutres d’estat. 

Article 346: Dónde están las estructuras de estado?Article 346: Dónde están las estructuras de estado?

Article 347: Señora presidenta de la Generalitat

Autor Bernat Dedéu

Data 3 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-senora-
presidenta-generalitat_208665_102.html 

Macroposició central Nombrar una presidenta de la Generalitat seria el primer pas 
per trencar amb l’Estat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Espanya és un estat masclista que no evoluciona. Nombrant 
una presidenta es marcaria una diferència clara amb 
Espanya. El procés ha tingut molts personatges femenins. 

Article 348: Contra la lista unitaria

Autor Bernat Dedéu

Data 5 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-contra-
la-lista-unitaria_209484_102.html 

Macroposició central Es necessiten diferens partits pro independència entregats i 
transparents.

Macroproposicions de 
coherència global

En aquesta ocasió la llista unitària no té cap jusitficació. Es 
necessita partits transparents amb un programa realista i 
sincer. 

Article 349: Albano-Dante, el 155 de Podemos

Autor Bernat Dedéu

Data 9 novembre 2017

Article 349: Albano-Dante, el 155 de Podemos
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Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-albano-
dante-155-podemos_210414_102.html 

Macroposició central Podemos és una farsa.

Macroproposicions de 
coherència global

Es presentaven com el partit revolucionari per trencar amb 
l’Espanya autoritària. No dubten en recolzar el 155 i apartar 
als diputars que pensen el contrari. 

Article 349: Albano-Dante, el 155 de PodemosArticle 349: Albano-Dante, el 155 de Podemos

Article 350: El PSCiU de Espadaler

Autor Bernat Dedéu

Data 10 novembre 2017

Diari El Nacional

Link ht tps: / /www.elnacional .cat /es/opin ion/e l -psciu-de-
espadaler_211020_102.html 

Macroposició central Hi ha politics que canvien d’ideologia només per mantenir el 
sou.

Macroproposicions de 
coherència global

Espadaler se n’ha anat a un partit al que havia criticat. Iceta 
ha posat a les seves llistes persones contràries a 
l’homosexualitat.

Article 351: Saber perder, primer paso para ganar

Autor Bernat Dedéu

Data 12 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-saber-
perder-primer-paso-ganar_211545_102.html 

Macroposició central El sobiranisme ha comès errors. S’ha d’acceptar la derrota 
per guanyar les eleccions. 

Article 351: Saber perder, primer paso para ganar
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Macroproposicions de 
coherència global

El sobiranisme no tenia ben planejat el pla d’acció després 
de l’1-O. S’ha desperdiciat la força d’un poble defensant les 
urnes. La base d’un partit no pot ser emocional. Els partits 
s’han de presentar per separat i amb propostes per millorar.

Article 351: Saber perder, primer paso para ganarArticle 351: Saber perder, primer paso para ganar

Article 352: Violència

Autor Bernat Dedéu

Data 15 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
violencia_212550_102.html  

Macroposició central Els polítics sobiranistes no van complir amb el seu mandat. 
Han de donar explicacions i disculpes a la població.

Macroproposicions de 
coherència global

Els politícs no tenien una estratègia per seguir el procés. 
Han enganyat als ciutadans que ho van dinar tot per 
defensar-lo.

Article 353: La CUP, partido de centro

Autor Bernat Dedéu

Data 17 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-cup-
partido-centro_213273_102.html

Macroposició central La CUP ha sigut el partit més fidel a la voluntat de sobirania 
de la població. Els altres partits independentistes han sigut 
conservadors.

Macroproposicions de 
coherència global

El mètode seguit ha sigut en gran part gràcies a la CUP. 
Desprestigiar-los perquè no han anat a la presó significa 
acceptar la violència de l’estat.

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-violencia_212550_102.html
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Article 354: Nuestro amor, Santi Vila

Autor Bernat Dedéu

Data 19 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-nuestro-
amor-santi-vila_213864_102.html  

Macroposició central Santi Vila és un farsant.

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha retirat a últim moment del procés i ha pactat amb el PP. 
Només li interessa seguir cobrant. No té principis ideològics. 

Article 355: “The Walking Dead” y el procés

Autor Bernat Dedéu

Data 22 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-walking-
dead-proces_214632_102.html   

Macroposició central Els ciutadans independentistes es cansaran de servir a uns 
polítics que només vetllen pel seu benestar. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics movilitzen al poble amb emocionalitat i temor al 
bàndol contrari només pels seus interessos. Els ciutadans 
s’oblidaran del perquè lluiten i es cansaran de batallar. 

Article 356: ¿”Negociar” la independencia?

Autor Bernat Dedéu

Data 24 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
negociar-independencia_215328_102.html 

Macroposicions 
centrals

Els polítics independentistes han enganyat a la població. 
Haurien de ser sincers amb els ciutadans per les eleccions.

Article 356: ¿”Negociar” la independencia?
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Macroproposicions de 
coherència global

No han complert les seves promeses ni programes per la 
independència. Només han exaltat a la població per interès 
personal. 

Article 356: ¿”Negociar” la independencia?Article 356: ¿”Negociar” la independencia?

Article 357: Hacerse todas las ilusiones posibles

Autor Bernat Dedéu

Data 26 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-todas-
ilusiones-posibles_215934_102.html 

Macroposicions 
centrals

La gent creu en uns polítics que els enganyen. Els polítics 
independentistes s’estan aprofitant del poble per mantenir el 
càrreg, i el poble no se’n dóna compte. 

Macroproposicions de 
coherència global

Als tertulians que veuen la veritat i la diuen els ataquen molt. 
Els ciutadans estan cecs per uns polítics que no donen la 
cara ni compleixen programes. 

Article 358: ¿Dónde está la uniteralidad?

Autor Bernat Dedéu

Data 29 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
unilateralidad_216693_102.html 

Macroposició central Els polítics que no estiguin disposats a la via unilateral no 
són legítims per les eleccions. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els líders independentistes ja han enganyat un cop a la 
població. Ara simulen que el referèndum no ha existit. Els 
polítics han de ser clars i la població obrir els ulls.

Article 359: Eso no va del 155

Autor Bernat Dedéu

Article 359: Eso no va del 155
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Data 1 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-eso-no-
va-155_217329_102.html  

Macroposició central Els polítics sobiranistes no han fet la seva feina. El procés 
no ha servit de res. Els dirigents han de fer autocrítica. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’articleds 155 continua vigent i la Generalitat ocupada. El 
nou Govern serà com la resta, sota el mandat d’Espanya. 

Article 359: Eso no va del 155Article 359: Eso no va del 155

Article 360: Segunda vuelta

Autor Bernat Dedéu

Data 3 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
segunda-vuelta_217923_102.html 

Macroposició central El poble català es deixa enganyar i manipular pels polítics. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics catalans no van implementar el resultat de l’1-O 
ni la DUI. En cap moment s’havien plantejat la 
independència seriosament. Estan enganyant al poble 
català. 

Article 361:El unionisme se procesiza

Autor Bernat Dedéu

Data 6 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
unionismo-procesiza_218880_102.html 

Macroposicions 
centrals

L’independentisme ha fracassat per la falta de predisposició. 
S’ha reforçat el poble espanyol. 

Article 361:El unionisme se procesiza
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Macroproposicions de 
coherència global

El bàndol unionista veu la possibilitat del poder en aquestes 
eleccions. El mal paper i falta d’arguments dels polítics 
sobiranistes l’ajuden més. 

Article 361:El unionisme se procesizaArticle 361:El unionisme se procesiza

Article 362: Ganar las elecciones

Autor Bernat Dedéu

Data 8 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-ganar-
elecciones_219450_102.html 

Macroposició central Els independentistes han de guanyar les eleccions 
demostrant que l’independentisme només es pot aturar amb 
l’ús de la força. 

Macroproposicions de 
coherència global

Tot i no haver complert la seva paraula, s’ha de guanyar les 
eleccions per tal de no ser més reprimits pel Govern central. 

Article 363: ¿Y si gana Puigdemont?

Autor Bernat Dedéu

Data 10 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-si-gana-
puigdemont_219927_102.html 

Macroposició central Europa no intervindrà en el procés català. 

Macroproposicions de 
coherència global

No ho ha fet fins ara. No ho farà en el cas que guanyi 
Puigdemont i l’empresonin. Europa només actua per 
interessos. 

Article 364: La caza

Autor Bernat Dedéu

Data 13 desembre 2017

Diari El Nacional

Article 364: La caza
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Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
caza_220704_102.html 

Macroposicions 
centrals

El Govern central utilitza la justícia per fer por i tenir el poble 
controlat. Els polítics independentistes no s’han entregat a la 
causa. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’està imputant a un gran nombre de persones per 
demostrar què passa si algú es salta la llei. No tindrem 
independència fins que no hi hagi polítics disposats a sortir 
de la zona de comoditat.

Article 364: La cazaArticle 364: La caza

Article 365: ¿Qué ha pasado con Convergencia?

Autor Bernat Dedéu

Data 15 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
convergencia_221511_102.html 

Macroposició central Convergència ja no existeix. 

Macroproposicions de 
coherència global

El partit de Puigdemont s’ha anat tornant independentista. 
Els convergents són persones que en el fons volen marxar 
d’Espanya. 

Article 366: Contra Arrimadas se vive mejor

Autor Bernat Dedéu

Data 17 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-contra-
arrimadas-vive-mejor_222117_102.html 

Macroposició central L’únic argument dels independentistes en campanya és 
impedir que Arrimadas arribi al poder.

Macroproposició de 
coherència global

Això permet distreure l’atenció de totes les coses que no 
s’han fet bé. 
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https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-convergencia_221511_102.html
https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-contra-arrimadas-vive-mejor_222117_102.html


Característiques de l’autor:
- Crític amb Espanya
- Partidari del procés fins al final
- Crític amb les actuacions de l’Estat
- Favorable al referèndum com a legal
- S’ha de declarar i defensar la DUI
- Crític amb els polítics sobiranistes que quan els hi ha tocat a ells no s’han arriscat i 

no han complert
- Els polítics catalans han enganyat al poble
- Crític amb podemos i el PSC
- Molt crític amb els polítics en global
- El sobiranisme ha d’acceptar la derrota- autocrítica
- CUP com a únic partit sincer
- Partidari a la via unilateral
- El poble català es deixa enganyar i manipular
- Eleccions com a demostració de força
- Crític amb Europa que només es mou per diners
- El Govern central utilitza la justícia injustament
- Contrari a les eleccions com a solució

Article 367: Reflexionad

Autor Bernat Dedéu

Data 20 desembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-
reflexionad_223005_102.html 

Macroposició central Les eleccions no són la solució al procés. Seguirem sota el 
mandat d’Espanya. 

Macroproposicions de 
coherència global

Es necessita uns polítics entregats a la via unilateral per 
tenir la independència. De moment seguim en mans del 
Govern central. 

https://www.elnacional.cat/es/opinion/bernat-dedeu-reflexionad_223005_102.html


Article 368: Imagina-t’ho, va…

Autor Empar Moliner

Data 20 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-imaginatho-
va_0_1873612637.html 

Macroposicions 
centrals

Els ciutadants espanyols no perden res si votem. Aquesta 
votació significa molt pels catalans. 

Macroproposicions de 
coherència global

Impedir la votació realment no els hi aporta res. Després de 
les dificultats que ha significat pels catalans és molt 
important. 

Article 369: No marxarem a casa

Autor Empar Moliner

Data 21 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-no-marxarem-
casa_0_1874212578.html 

Macroposicions 
centrals

S’ha de seguir lluitant per la independència. El Govern 
espanyol no pot ignorar-ho. 

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central no canviarà res com fins ara. S’ha de 
sortir al carrer i movilizar-se.

Article 370: Als tricornis

Autor Empar Moliner

Data 22 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / e m p a r - m o l i n e r - a l s -
tricornis_0_1874812554.html  

Macroposició central El Govern central menteix als Guàrdies Civils perquè actuin 
amb odi a Catalunya. 

Article 370: Als tricornis
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Macroproposició de 
coherència global

Si un guàrdia bona persona s’esforcés per veure realment el 
conflicte i ho expliqués a Espanya es veuria la mentida.

Article 370: Als tricornisArticle 370: Als tricornis

Article 371: Diari d’una sediciosa: sota l’helicòpter

Autor Empar Moliner

Data 23 setembre 2017

Diari Ara

Link ht tps: / /www.ara.cat /po l i t ica/Diar i -duna-sedic iosa-
lhelicopter_0_1875412500.html 

Macroposició central La pitjor derrota seria la indiferència del món davant del 
procés. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els turistes passejen indiferents per Barcelona. El millor pel 
Govern central seria que els catalans independentistes no 
existissin a ulls del món.

Article 372: El gintònic de l’Antonio Baños

Autor Empar Moliner

Data 25 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-gintonic-Antonio-
Banos_0_1876612334.html 

Macroposició central La finalitat de la independencia és la millora del poble. 

Macroproposició de 
coherència global

La ciutadania es movilitza i protesta perquè saben que amb 
la independència viurien millor que no sent part d’Espanya. 

Article 373: ‘A por ellos, oé’

Autor Empar Moliner

Data 26 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-a-por-ellos-
oe_0_1877212282.html 

Article 373: ‘A por ellos, oé’
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Macroposició central Espanya és un país atrassat respecte la resta d’Europa.

Macroproposicions de 
coherència global

Després de 10 anys de protestes a Alemanya no haurien 
prohibit un referèndum. La població espera exterminar el 
procés igual que quan es podia fer amb violència. 

Article 373: ‘A por ellos, oé’Article 373: ‘A por ellos, oé’

Article 374: He canviat

Autor Empar Moliner

Data 27 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / e m p a r - m o l i n e r - h e -
canviat_0_1877812223.html 

Macroposició central Diumenge s’ha d’anar a defensar les escoles electorals per 
fer possible el referèndum. 

Macroproposicions de 
coherència global

Si hi ha gent i moviment a les escoles no hi podrà entrar la 
Guàrdia Civil per impedir-ho. Anar a l’escola farà el bé per el 
futur.

Article 375: El referèndum que Catalunya es mereix

Autor Empar Moliner

Data 28 setembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-referendum-
catalunya-mereix_0_1878412195.html 

Macroposició central La gent que no vol votar al referèndum és perquè són uns 
conformistes.

Macroproposicions de 
coherència global

Diuen que no votaran perquè no és el referèndum que 
Catalunya es mereix. No canvien res per tenir-lo. Prioritzen 
la comoditat.

Article 376: ‘Sympathy for the seditious’

Autor Empar Moliner

Article 376: ‘Sympathy for the seditious’
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Data 28 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / p o l i t i c a / S i m p a t h y - f o r - t h e -
seditious_0_1878412219.html 

Macroposicions 
centrals

Els mitjans massius manipulen la informació sobre el procés 
a la resta d’Espanya. Entre ciutadans espanyols i catalans hi 
pot haver comprensió.

Macroproposicions de 
coherència global

Els ciutadans espanyols desconeixen la realitat del procés. 
Només els arriben les noticies que interessen al govern 
espanyol a la resta dEspanya.  Si parlen els ciutadans entre 
ells es poden entendre i comprendre’s.

Article 376: ‘Sympathy for the seditious’Article 376: ‘Sympathy for the seditious’

Article 377: Sortirem a la Viquipèdia

Autor Empar Moliner

Data 29 setembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / p o l i t i c a / S i m p a t h y - f o r - t h e -
seditious_0_1878412219.html 

Macroposició central El referèndum ha aconseguit unir a la societat catalana. 

Macroproposició de 
coherència global

Votar és l’objectiu comú que ha unit a una societat 
normalment molt individualista.

Article 378: Ho sento molt…

Autor Empar Moliner

Data 2 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / t e m a _ d e l _ d i a / H o -
sento_0_1880212012.html 

Macroposicions 
centrals

L’1O ha sigut una votació sèria. L’única manera d’intentar 
aturar-ho de l’Estat és la violència. 

Article 378: Ho sento molt…
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https://www.ara.cat/politica/Simpathy-for-the-seditious_0_1878412219.html


Macroproposicions de 
coherència global

La població s’ha entregat. Tot i la violència inexplicable de la 
Guàrdia Civil, el poble ha votat. 

Article 378: Ho sento molt…Article 378: Ho sento molt…

Article 379: Good bye, Lenin

Autor Empar Moliner

Data 3 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-good-bye-
lenin_0_1881411844.html

Macroposicions 
centrals

Els ciutadans espanyols desconeixen el procés. Només 
volen que Catalunya no marxi per orgull.

Macroproposicions de 
coherència global

Els mitjans espanyols manipulen la informació per tal que 
els ciutadans només sàpiguen el que interessa al Govern 
central. Si els diguessin com si Catalunya segueix sent a 
Espanya, ja en tindrien prou.

Article 380: Per a Isabel Coixet

Autor Empar Moliner

Data 4 octubre 2017

Diari Ara

Link ht tps : / /www.ara .ca t /op in io /empar -mol iner - isabe l -
coixet_0_1882011808.html 

Macroposicions 
centrals

No s’ha de ser intolerant a la gent que no pensa igual que 
un mateix. La societat espanyola ha estat sempre 
fracturada. 

Macroproposicions de 
coherència global

Hi ha persones que es senten espanyoles i això no significa 
que siguin fatxes. Abans els independentistes eren sumissos 
i acceptaven la situació.

Article 381: Bon vent i banca nova

Autor Empar Moliner

Article 381: Bon vent i banca nova

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-good-bye-lenin_0_1881411844.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-isabel-coixet_0_1882011808.html


Data 5 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-bon-vent-banca-
nova_0_1882611783.html 

Macroposició central No necessitem els bancs que marxen. 

Macroproposicions de 
coherència global

Si es marxa s’ha de fer perquè un vol. Cap banc és 
imprescindible. Si en marxen ja n’arribaran per substituïr-los. 

Article 381: Bon vent i banca novaArticle 381: Bon vent i banca nova

Article 382: Les bombolles del procés

Autor Empar Moliner

Data 6 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / b o m b o l l e s - d e l -
Proces_0_1883211744.html 

Macroposició central Les grans empreses només miren pel seu benefici.

Macroproposició de 
coherència global

S’ha d’acceptar la marxa d’empreses com Freixet i no 
donar-li més importància.

Article 383: Nosaltres què busquem?

Autor Empar Moliner

Data 9 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-nosaltres-que-
busquem_0_1885011482.html  

Macroposició central El bàndol unionista justifica tota la situació amb la 
culpabilitat dels sobiranistes. 

Macroproposició de 
coherència global

Els mitjans manipulen la informació de manera que la culpa 
sigui sempre dels independentistes.

Article 384: Galdosa Arrimadas

Autor Empar Moliner

Article 384: Galdosa Arrimadas

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-nosaltres-que-busquem_0_1885011482.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-bon-vent-banca-nova_0_1882611783.html
https://www.ara.cat/opinio/bombolles-del-Proces_0_1883211744.html


Data 10 octubre 2017

Diari Ara

Link https:/ /www.ara.cat/opinio/empar-mol iner-galdosa-
arrimadas_0_1885611455.html 

Macroposició central Si els països internacionals no actuen, declararem la 
indepèndencia.

Macroproposició de 
coherència global

S’ha de forçar a Espanya dialogar si no es vol que declarem 
la independència.

Article 384: Galdosa ArrimadasArticle 384: Galdosa Arrimadas

Article 385: Perquè ho han vist

Autor Empar Moliner

Data 11 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Empar-moliner-perque-ho-han-
vist_0_1886211393.html 

Macroposició central Els mitjans espanyols manipulen d’acord amb el govern del 
PP. 

Macroproposicions de 
coherència global

Als polítics unionistes els molesta que el relat dels mitjans 
internacionals sigui aquell d’acord amb el relat catalanista. 
Els mitjans internacionals no estan manipulats i plasmen la 
realitat. 

Article 386: La batalla campal del Zurich

Autor Empar Moliner

Data 12 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / b a t a l l a - c a m p a l - D e l -
Zurich_0_1886811356.html 

Macroposició central El Rei ha legitimitzat la violència per combatre la 
independència.

Article 386: La batalla campal del Zurich

https://www.ara.cat/opinio/Empar-moliner-perque-ho-han-vist_0_1886211393.html
https://www.ara.cat/opinio/batalla-campal-Del-Zurich_0_1886811356.html
http://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-galdosa-arrimadas_0_1885611455.html


Macroproposicions de 
coherència global

En el seu discurs va recolzar la violència. Arrel d’això a la 
manifestació del 12 d’octubre es va produïr una batalla a la 
terrassa del Zurich.

Article 386: La batalla campal del ZurichArticle 386: La batalla campal del Zurich

Article 387: Fins aquí hem arribat

Autor Empar Moliner

Data 13 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-fins-aqui-hem-
arribat_0_1887411295.html 

Macroposicions 
centrals

La població està cansada dels polítics. La República la farà 
possible el poble.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central aprova lleis segons els seus interessos. El 
poble se n’ha cansat.

Article 388: El foc invisible

Autor Empar Moliner

Data 16 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/foc-invisible_0_1889211062.html  

Macroposició central El Govern central i la monarquia es mou per interessos. 

Macroproposicions de 
coherència global

El foc de Galícia és un problema polític. S’han aprovat lleis 
que perjudiquen aquestes situacions. Cap dels dos sectors 
se n’ha preocupat.

Article 389: Jordis

Autor Empar Moliner

Data 17 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / E m p a r - M o l i n e r -
Jordis_0_1889811021.html 

Article 389: Jordis

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-fins-aqui-hem-arribat_0_1887411295.html
https://www.ara.cat/opinio/foc-invisible_0_1889211062.html
https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Jordis_0_1889811021.html


Macroposicions 
centrals

Espanya interpreta les lleis segons els seus interessos. 
Europa no intervindrà.

Macroproposicions de 
coherència global

Els Jordis no van cometre el delicte de sedició. A Europa li 
interessa que estiguem dins d’Espanya. 

Article 389: JordisArticle 389: Jordis

Article 390: Tu també, Piolín?

Autor Empar Moliner

Data 19 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Tu-tambe-
Piolin_0_1891010915.html 

Macroposició central És ridícul que els Guàrdies Civils es queixin de les 
condicions en les que han de viure al vaixell.

Macroproposició de 
coherència global

Veuen alcohol i es roben entre sí, després d’agredir a la gent 
que només volia votar. 

Article 391: La por

Autor Empar Moliner

Data 20 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / E m p a r - M o l i n e r -
Por_0_1891610883.html 

Macroposició central Entre la població catalana hi ha la mateixa por que durant el 
règim franquista. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’empresonament dels jordis no té sentit. El govern central 
empresonarà per qualsevol motiu si els hi convé. Europa no 
intervindrà, igual que durant el Franquisme. 

Article 392: De què riuen?

Autor Empar Moliner

Data 21 octubre 2017

Article 392: De què riuen?

https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Por_0_1891610883.html
https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Tu-tambe-Piolin_0_1891010915.html


Diari Ara

Link https://www.ara.cat/politica/que-riuen_0_1892210921.html 

Macroposició central La situació actual és com en l’època del franquisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

Hi ha dues persones empresonades inoscents. La gent al 
carrer està més desanimada. 

Article 392: De què riuen?Article 392: De què riuen?

Article 393: El Borbó sempre truca dues vegades

Autor Empar Moliner

Data 23 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Borbo-sempre-truca-dues-
vegades_0_1893410681.html 

Macroposició central El Rei està al servei del PP. 

Macroproposició de 
coherència global

Va trucar a la Volkswagen (i segurament a altres empreses) 
per canviar la seu de Catalunya a Madrid. 

Article 394: 155 raons per desobeir la injustícia

Autor Empar Moliner

Data 24 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-155-raons-
desobeir-injusticia_0_1894010591.html 

Macroposició central S’ha de seguir desobeïnt a l’Estat.

Macroproposició de 
coherència global

Sigui com sigui, sempre jugaran brut (violència, justícia, 
monarquia), per acabar fent el que desitjen. 

Article 395: Són més que un club

Autor Empar Moliner

Data 25 octubre 2017

Diari Ara

Article 395: Són més que un club

https://www.ara.cat/politica/que-riuen_0_1892210921.html
https://www.ara.cat/opinio/Borbo-sempre-truca-dues-vegades_0_1893410681.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-155-raons-desobeir-injusticia_0_1894010591.html


Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-son-mes-que-un-
club_0_1894610559.html 

Macroposició central El Barça ha sigut irresponsable i egoista. 

Macroproposició de 
coherència global

Ha prioritzat no mullar-se fent treure la pencarta que 
recolzava els Jordis del Camp Nou. Donar l’esquena a una 
situació injusta no és ser neutral.

Article 395: Són més que un clubArticle 395: Són més que un club

Article 396: L’ampolla en fresc

Autor Empar Moliner

Data 26 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-ampolla-en-
fresc_0_1895210480.html 

Macroposició central Els catalans volen i estan ansiosos per la independència. 

Macroproposició de 
coherència global

Estan preparats i el dia de la DUI tots estaven pendents i 
esperant a que sigués declarada. 

Article 397: La república

Autor Empar Moliner

Data 27 octubre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / e m p a r - m o l i n e r -
republica_0_1895810484.html 

Macroposició central S’ha de resistir per mantenir la República. Ha de ser una 
República social.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central farà el possible per parar-la. La majoria 
independentista no és molt àmplia. S’ha de construir una 
república que aculli a tots els catalans.

Article 398: Coses a fer

Autor Empar Moliner

Article 398: Coses a fer

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-republica_0_1895810484.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-son-mes-que-un-club_0_1894610559.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-ampolla-en-fresc_0_1895210480.html


Data 30 octubre 2017

Diari Ara

Link https:/ /www.ara.cat/opinio/empar-mol iner-coses-a-
fer_0_1897610243.html 

Macroposició central S’ha de construir una República social.

Macroproposicions de 
coherència global

S’han de fer lleis que ajudin a les persones. El Govern 
espanyol no farà res. A ells ja els hi està bé les coses tal 
com estan. 

Article 398: Coses a ferArticle 398: Coses a fer

Article 399: Parar una estona i seguir

Autor Empar Moliner

Data 31 octubre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-parar-estona-
seguir_0_1898210169.html 

Macroposició central Els catalans han de seguir lluitant per la República. 

Macroproposicions de 
coherència global

És un procés llarg, pesat i costós. No es pot desistir. 

Article 400: Ser rebel

Autor Empar Moliner

Data 1 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / e m p a r - m o l i n e r - s e r -
rebel_0_1898810122.html 

Macroposicions 
centrals

Els delictes pels que es condemna als consellers són 
desproporcionats. Europa només es mou per interessos.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central pressionarà tant com pugui. Europa no 
s’ha manifestat perquè li interessa Espanya tal i com està 
ara.

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-coses-a-fer_0_1897610243.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-parar-estona-seguir_0_1898210169.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-ser-rebel_0_1898810122.html


Article 401: Per elles, per ells

Autor Empar Moliner

Data 2 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Per-elles-per-
ells_0_1899410088.html 

Macroposicions 
centrals

La justícia espanyola actua segons interessos del Govern. 
Europa es mou pels diners.

Macroproposicions de 
coherència global

Hi ha dirigients del Govern central que han comès delictes 
de veritat i estan en llibertat. Shan d’acabar les 
manifestacions. S’ha dactuar de manera que afecti a Europa 
econòmicament. 

Article 402: Una proposta per a Enric Millo

Autor Empar Moliner

Data 3 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-proposta-enric-
millo_0_1900010008.html 

Macroposicions 
centrals

El Govern espanyol no ha evolucionat. La gent està 
desesperada per marxar d’Espanya.

Macroproposicions de 
coherència global

La situació recorda el tracte d’EUA amb els indis fa molts 
anys. Els catalans estan tan cremats que volen la 
independència al preu que sigui.

Article 403: Incitació a l’odi

Autor Empar Moliner

Data 6 novembre 2017

Diari Ara

Link https:/ /www.ara.cat/opinio/empar-moliner- incitacio-
odi_0_1901809813.html 

Article 403: Incitació a l’odi

https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Per-elles-per-ells_0_1899410088.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-proposta-enric-millo_0_1900010008.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-incitacio-odi_0_1901809813.html


Macroposicions 
centrals

L’Estat espanyol és una dictadura. L’odi contra gent que ha 
pegat als ciutadans no s’incita, ja existeix.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern jutja per fer debats a les aules escolars. Debatre 
no és incitar a l’odi. Dos mestres han de declarar per fer 
aquest debat.

Article 403: Incitació a l’odiArticle 403: Incitació a l’odi

Article 404: Amb vosaltres

Autor Empar Moliner

Data 8 novembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / e m p a r - m o l i n e r - a m b -
vosaltres_0_1903009693.html 

Macroposició central La justícia espanyola està al servei del Govern central.

Macroproposició de 
coherència global

Polítics catalans estan a la presó mentre que corruptes del 
govern estan en llibertat. 

Article 405: Quan surtin

Autor Empar Moliner

Data 9 novembre 2017

Diari Ara

Link h t tps : / /www.a ra . ca t /op in io /empar -mo l i ne r -quan -
surtin_0_1903609638.html 

Macroposició central Els polítics catalans han de sortir de la presó. 

Macroproposició de 
coherència global

Estan empresonats per les seves idees. 

Article 406: Presos que són nostres

Autor Empar Moliner

Data 10 novembre 2017

Diari Ara

Article 406: Presos que són nostres

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-quan-surtin_0_1903609638.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-amb-vosaltres_0_1903009693.html


Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-presos-son-
nostres_0_1904209679.html 

Macroposicions 
centrals

Els presos ho estan per defensar les seves idees. Que hagi 
baixat el consum és culpa de l’Estat espanyol. 

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central ha empresonat per imposar a la força les 
seves idees. Els catalans no els hi ve de gust consumir per 
la situació política injusta.

Article 406: Presos que són nostresArticle 406: Presos que són nostres

Article 407: Branca de pi

Autor Empar Moliner

Data 13 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Branca-pi_0_1906009409.html 

Macroposició central S’ha de seguir treballant per la independència.

Macroproposició de 
coherència global

Els sactrificis i mals moments actuals valdran la pena al tenir 
la República. 

Article 408: Catalans rics

Autor Empar Moliner

Data 14 novembre 2017

Diari Ara

Link https:/ /www.ara.cat/opinio/empar-moliner-catalans-
rics_0_1906609330.html 

Macroposició central Els independentistes és la gent de classe mitja del carrer.

Macroproposicions de 
coherència global

La gent de diners no es sacrificaria ni movilitzaria per la 
independència de Catalunya. Aquesta classe social ja viuen 
bé com ara. 

Article 409: Els ‘indepes’ es posen en forma

Autor Empar Moliner

Data 15 novembre 2017

Article 409: Els ‘indepes’ es posen en forma

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-presos-son-nostres_0_1904209679.html
https://www.ara.cat/opinio/Branca-pi_0_1906009409.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-catalans-rics_0_1906609330.html


Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-indepes-posen-en-
forma_0_1907209266.html 

Macroposició central El Govern sobiranista no estava preparat per aplicar el 
resultat del referèndum.

Macroproposició de 
coherència global

No van tenir en compte el paper de l’estat per contrarestar 
els seus moviments. 

Article 409: Els ‘indepes’ es posen en formaArticle 409: Els ‘indepes’ es posen en forma

Article 410: Com és que no se’ns havia acudit?

Autor Empar Moliner

Data 16 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-com-es-no-havia-
acudit_0_1907809209.html 

Macroposicions 
centrals

El problema de l’educació catalana són els pressupostos. 
Els polítics han de deixar l’educació i ocupar-se d’aquelles 
coses que saben.

Macroproposicions de 
coherència global

El model català és bilingüista. A les escoles hi ha faltes de 
recursos. Inés Arrimades, amb els seus comentaris, 
demostra que no té gens de coneixiement de l’educació 
catalana, però n’opina igualment. 

Article 411: L’imam i el CNI

Autor Empar Moliner

Data 17 novembre 2017

Diari Ara

Link h t tps : / /www.a ra .ca t /op in io /empar -mo l ine r - imam-
cni_0_1908409192.html 

Macroposició central S’està utilitzant el procés català per desviar l’atenció de 
temes del Govern central.

Article 411: L’imam i el CNI

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-indepes-posen-en-forma_0_1907209266.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-com-es-no-havia-acudit_0_1907809209.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-imam-cni_0_1908409192.html


Macroproposicions de 
coherència global

El País relacionava l’atemptat amb el moviment polític 
actual. L’imam de Ripoll tenia contactes amb el CNI. 

Article 411: L’imam i el CNIArticle 411: L’imam i el CNI

Article 412: És dura la vida del paradista en campanya

Autor Empar Moliner

Data 20 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-dura-vida-
paradista-campanya_0_1910208989.html 

Macroposició central Les campanyes electorals són comèdia. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els candidats es passejen per llocs públics saludant i parlant 
amb gent. Moltes de les coses que fan es pacten 
prèviament. 

Article 413: Ha arribat un inspector (de Ciutadans)

Autor Empar Moliner

Data 21 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-arribat-inspector-
ciutadans_0_1910808915.html 

Macroposicions 
centrals

La proposta de Ciutadans de posar una Alta Inspecció 
Educativa a les aules catalanes és absurda. Els nens 
aprenen valors també dels seus pares. 

Macroproposicions de 
coherència global

A les escoles no s’adoctrina i ja hi ha inspeccions. Els nens 
plasmen la idologia i valors que se’ls ensenya a casa, no a 
l’escola. 

Article 414: Els nens que pixen

Autor Empar Moliner

Data 22 novembre 2017

Diari Ara

Article 414: Els nens que pixen

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-dura-vida-paradista-campanya_0_1910208989.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-arribat-inspector-ciutadans_0_1910808915.html


Link https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-nens-que-
pixen_0_1911408867.html 

Macroposició central Les declaracions d’Albiol són absurdes.

Macroproposicions de 
coherència global

Diu que vol anar a fer un debat amb Puigdemont a 
Brussel·les. Si Puigemont està allà és per culpa seva. 

Article 414: Els nens que pixenArticle 414: Els nens que pixen

Article 415: 300 lengües maternes

Autor Empar Moliner

Data 23 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-300-llengues-
maternes_0_1912008794.html

Macroposició central El Govern espanyol no acabarà amb el català intentant 
reduïr-lo a les escoles. 

Macroproposicions de 
coherència global

La llengua es parla i s’aprèn des de casa. Les propostes 
només es fan a Catalunya per ocultar que el que es vol és 
acabar amb el català. 

Article 416: Pena de presó

Autor Empar Moliner

Data 24 novembre 2017

Diari Ara

Link https:/ /www.ara.cat/opinio/empar-mol iner-pena-de-
preso_0_1912608799.html 

Macroposició central Els presos sobiranistes han de sortir de la presó.

Macroproposició de 
coherència global

Estan privats de llibertat i de les coses quotidianes 
injustament. 

Article 417: Forges

Autor Empar Moliner

Data 27 novembre 2017

Article 417: Forges

https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-nens-que-pixen_0_1911408867.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-300-llengues-maternes_0_1912008794.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-pena-de-preso_0_1912608799.html


Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / e m p a r - m o l i n e r -
forges_0_1914408547.html 

Macroposicions 
centrals

Els catalans protesten per coses dignes. La repressió del 
Govern no és justificable. 

Macroproposicions de 
coherència global

És injustificable l’ús il·legal de pilotes de goma a Catalunya. 
No pots justificar la pèrdua d’un ell per un noi que anava a 
votar pacíficament. Si la gent no es mobilitzés, les coses 
estarien igual que en el franquisme. 

Article 417: ForgesArticle 417: Forges

Article 418: Enquestes favorables falses

Autor Empar Moliner

Data 28 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-enquestes-
favorables-falses_0_1915008515.html 

Macroposicions 
centrals

El Partit Popular manipula les enquestes. Les posa 
favorable a qui interessa que no guanyi.

Macroproposicions de 
coherència global

Els del mateix bàndol perjudicaran el que va per davant. 
Això ho fan amb elss partits independentistes. N’és exemple 
la conversa telefònica per fer el mateix a Cifuentes com a 
preferida per a succeïr a Rajoy. 

Article 419: ‘Pomacea maculata’

Autor Empar Moliner

Data 29 novembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Pomacea-
maculata_0_1915608436.html 

Macroposició central El Govern central només pot manar a Catalunya aplicant 
l’article 155. 

Article 419: ‘Pomacea maculata’

https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Pomacea-maculata_0_1915608436.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-forges_0_1914408547.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-enquestes-favorables-falses_0_1915008515.html


Macroproposicions de 
coherència global

Els partidaris del PP són minoria a Catalunya. Per ells el 
millor és que guanyin els independentistes. Podran aplicar 
l’article 155 amb més força i presidir la Generalitat. 

Article 419: ‘Pomacea maculata’Article 419: ‘Pomacea maculata’

Article 420: Un cap de setmana més sense que tornin

Autor Empar Moliner

Data 1 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-cap-setmana-
sense-que-tornin_0_1916808329.html 

Macroposició central Encara hi ha presos injustament a la presó.

Macroproposicions de 
coherència global

Mentre tot segueix i nosaltres fem la nostra, ells estan 
privats de la  llibertat i tota la quotidianitat. 

Article 421: Blancaneu i el príncep groc

Autor Empar Moliner

Data 2 desembre 2017

Diari Ara

Link h t tps : / /www.a ra . ca t / doss ie r /B lancaneu -p r i ncep -
groc_0_1917408311.html

Macroposició central L’Estat intenta parar amb repressió i violència als catalans.

Macroproposició de 
coherència global

Qualsevol cosa de color groc que portis, ja sigui llaç o no, et 
converteix en diana per a molta gent. 

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-cap-setmana-sense-que-tornin_0_1916808329.html
https://www.ara.cat/dossier/Blancaneu-princep-groc_0_1917408311.html


Article 422: Aquestes eleccions

Autor Empar Moliner

Data 4 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-aquestes-
eleccions_0_1918608133.html 

Macroposició central Els catalans no deixaran de demanar la independència. 

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central farà una campanya molt cara per tal de 
tenir ressò. Això no canviarà la voluntat dels catalans ni els 
farà callar. 

Article 423: El discurs de Cap d’Any de TV3

Autor Empar Moliner

Data 5 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-discurs-cap-any-
tv3_0_1919208073.html 

Macroposició central Espanya intenta desviar l’atenció dels problemes amb el 
procés. 

Macroproposicions de 
coherència global

Després de les eleccions treuran els problemes. Culparan 
als catalans de la seva mala gestió. 

Article 424: Espanya i Brussel·les

Autor Empar Moliner

Data 6 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / E s p a n y a -
Brusselles_0_1919808048.html 

Macroposició central Espanya sap que jutja injustament.

Article 424: Espanya i Brussel·les

https://www.ara.cat/opinio/Espanya-Brusselles_0_1919808048.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-aquestes-eleccions_0_1918608133.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-discurs-cap-any-tv3_0_1919208073.html


Macroproposicions de 
coherència global

El jutge Llarena ha tret l’eurordre de detenció per a 
Puigdemont i els consellers. Sap que pels altres països no 
és delicte i no vol fer el ridícul. Manté a 4 persones a la 
presó com a venjança. 

Article 424: Espanya i Brussel·lesArticle 424: Espanya i Brussel·les

Article 425: Val més no fer soroll

Autor Empar Moliner

Data 7 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-val-mes-no-fer-
soroll_0_1920407950.html

Macroposició central L’Estat espanyol podria haver impedit l’atemptat de les 
Rambles.

Macroproposicions de 
coherència global

La CNI tenia contacte amb l’imam de Ripoll. D’aquest 
atemptat, en comparació amb els altres, se n’ha parlat molt 
poc.

Article 426: No tenen fills i es nota

Autor Empar Moliner

Data 8 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / N o - t e n e n - fi l l s -
nota_0_1921008011.html

Macroposició central Els polítics que volen canviar l’escola catalana no en tenen 
coneixement. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els que ho reivindiquen no tenen fills. Els que sí que tenen 
fills saben que és bona i que el que es diu des del seu partit 
no és cert. 

Article 427: Buzz Lightyear

Autor Empar Moliner

Article 427: Buzz Lightyear

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-val-mes-no-fer-soroll_0_1920407950.html
https://www.ara.cat/opinio/No-tenen-fills-nota_0_1921008011.html


Data 11 desembre 2017

Diari Ara

Link h t tps : / /www.a ra .ca t /op in io /Empar -Mo l i ne r -Buzz -
Lightyear_0_1922807722.html

Macroposició central L’Estat utilitza el poder jurídic com vol.

Macroproposicions de 
coherència global

Quatre persones estan a la presó injustament. Qualsevol 
motiu és vàlid si els interessa per tancar a gent. 

Article 427: Buzz LightyearArticle 427: Buzz Lightyear

Article 428: Fer un Pedro

Autor Empar Moliner

Data 12 desembre 2017

Diari Ara

Link ht tps : / /www.ara .ca t /op in io /empar -mol iner - fe r -un-
pedro_0_1923407650.html 

Macroposició central Les prohibicions de l’Estat espanyol fan campanya al bàndol 
sobiranista.

Macroproposicions de 
coherència global

Com més prohibicions injustes, més ganes té la gent de 
reivindicar. Les actuacions injustes del Govern central donen 
més vots al sobiranisme. 

Article 429: Marta Rovira i el coronel

Autor Empar Moliner

Data 13 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-marta-rovira-
coronel_0_1924007616.html

Macroposició central És veritat que l’Estat va amenaçar amb morts al carrer si es 
tirava endavant la independència. 

Macroproposicions de 
coherència global

Ho va confirmar el coronel Martínez Inglés. Marta Rovira no 
és una persona cínica. Rovira no s’inventaria això. 

https://www.ara.cat/opinio/Empar-Moliner-Buzz-Lightyear_0_1922807722.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-fer-un-pedro_0_1923407650.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-marta-rovira-coronel_0_1924007616.html


Article 430: Alegria infinita al gremi de gelaters

Autor Empar Moliner

Data 14 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-alegria-infinita-
gremi-gelaters_0_1924607529.html

Macroposició central La campanya de ciutadans està subvencionada per grans 
empreses i personatges. 

Macroproposicions de 
coherència global

Tenen una campanya molt cara. Carpes enormes, molts 
cartells, mitings. 

Article 431: Un dia, nets meus, us ho explicaré i no em creureu

Autor Empar Moliner

Data 15 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-nets-explicare-no-
creureu_0_1925207499.html 

Macroposició central Les prohibicions de l’Estat espanyol no aturaran la voluntat 
dels ciutadans catalans.

Macroproposicions de 
coherència global

Prohibir els llaços grocs d’un arbre no farà que la gent els 
oblidi. Cada cop que es vegi l’arbre es recordarà per saber 
que hi havia els llaços. 

Article 432: Els óssos

Autor Empar Moliner

Data 18 desembre 2017

Diari Ara

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / e m p a r - m o l i n e r -
ossos_0_1927007306.html  

Macroposició central L’humor d’Iceta és cínic. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’enriu d’una persona que està a la presó. Es riu per el seu 
aspecte físic, que és molt semblant al d’Iceta. 

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-ossos_0_1927007306.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-alegria-infinita-gremi-gelaters_0_1924607529.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-nets-explicare-no-creureu_0_1925207499.html


Article 433: Els orígens andalusos

Autor Empar Moliner

Data 19 desembre 2017

Diari Ara

Link https: / /www.ara.cat /opin io/empar-mol iner-or igens-
andalusos_0_1927607260.html

Macroposicions 
centrals

Arrimades es presenta com la representant dels catalans 
amb avantpassats andalusos. Realment ella no se sent 
catalana. 

Macroproposicions de 
coherència global

Molts li retreuen que ho faci. No es senten representats per 
ella. No ha tingut fills per estimar Catalunya. 

Article 434: Tu i jo, ells i nosaltres

Autor Empar Moliner

Data 20 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-tu-jo-el ls-
nosaltres_0_1928207167.html 

Macroposició central L’1 d’octubre serà per sempre un dia històric.

Macroproposicions de 
coherència global

Els impediments que va posar el Govern central per votar i 
la violència de la Guàrdia Civil, faran que sigui una votació 
que mai s’oblidarà.

Article 435: La jornada de reflexió dels candidats

Autor Empar Moliner

Data 21 desembre 2017

Diari Ara

Link https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-jornada-reflexio-
candidats_0_1928807129.html 

Macroposicions 
centrals

Hi ha hagut candidats que no han pogut fer una campanya 
amb normalitat. Els partits sobiranistes aprecien i prioritzen 
allò important, perquè saben que ho poden perdre.

Article 435: La jornada de reflexió dels candidats

https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-origens-andalusos_0_1927607260.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-tu-jo-ells-nosaltres_0_1928207167.html
https://www.ara.cat/opinio/empar-moliner-jornada-reflexio-candidats_0_1928807129.html


Característiques de l’autora: 
- S’inclou al nosaltres dels independentistes
- Partidària de la movilització del poble català
- Espanya com a país que no evoluciona
- Partidària del Referèndum
- Crítica amb els catalans que no recolzen el Referèndum
- Crítica amb els mitjans espanyols- manipuladors
- Referèndum legítim
- Crítica amb l’actuació de la Guàrdia Civil
- Crítica amb els bancs que canvien de seu
- Crítica amb la indiferència internacional i d’Europa
- Crítica amb el posicionament adoptat pel Rei
- Confiança amb el poble català
- Crítica amb la justícia arbitrària
- Comparació de la situació actual amb el franquisme
- Partidària de la desobediència i la lluita constant
- Crítica amb el FCB
- Majoria catalans com a partidaris de la independència
- Els presos ho són injustament- presos polítics (per les seves idees)
- Favorable a l’educació catalana
- Crítica amb el PP i Cs
- Crítica amb l’actuació del Govern central per aturar l’independentisme
- Contrària a l’aplicació de l’article 155
- L’Estat desvia l’atenció dels seus problemes amb el procés 
- Manipulació del poder judicial per part de l’Estat

Macroproposicions de 
coherència global

En la campanya de reflexió alguns candidats van anar al 
cine. La prioritat de Marta Rovira va ser estar amb la seva 
filla. Puigdemont la va passar en un hotel de Brussel·les. 
Junqueres a la presó. 

Article 435: La jornada de reflexió dels candidatsArticle 435: La jornada de reflexió dels candidats

Article 436: Què faran? Què farem?

Autor Germà Capdevila

Article 436: Què faran? Què farem?



Data 25 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16227/faran/farem

Macroposicions 
centrals

L’Estat espanyol no pot aturar el Referèndum. Impedir-lo és 
propi d’un país no democràtic.

Macroproposicions de 
coherència global

La voluntat pacífica del poble no es pot aturar. Impedir 
exercir el dret de vot a un col·lectiu no és propi d’un estat 
democràtic contemporani.

Article 436: Què faran? Què farem?Article 436: Què faran? Què farem?

Article 437: Dimarts, lliures

Autor Germà Capdevila

Data 8 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16331/dimarts/lliures 

Macroposició central S’ha de declarar la independència dimarts. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat antideomcràtic no pot aturar la voluntat del poble 
amb  el discurs de la por. Catalunya té 4 factors a favor: la 
pèrdua de control de territori de l’Estat, la ineficàcia de la 
repressió, la cohesió social dels catalans i l’opinió pública 
internacional favorable.

Article 438: Sense opcions

Autor Germà Capdevila

Data 15 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16383/sense/opcions 

Macroposició central Declarar la independència és l’única opció.

Macroproposicions de 
coherència global

L’Estat no vol dialogar ni negociar. L’únic que vol és amb 
l’article 155 reprimir Catalunya a tots els nivells: educació, 
mitjans públics, Generalitat. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16383/sense/opcions
https://www.naciodigital.cat/opinio/16227/faran/farem
https://www.naciodigital.cat/opinio/16331/dimarts/lliures


Article 439: Diguem no

Autor Germà Capdevila

Data 22 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16444/diguem/no 

Macroposicions 
centrals

L’Estat no pot aplicar el 155 en contra de la voluntat del 
poble. El 155 és un Cop d’Estat a Catalunya. 

Macroproposicions de 
coherència global

El poble s’oposarà a l’aplicació pacíficament i no es podrà 
aplicar. El Govern vol aplicar normatives en contra de la 
voluntat del poble. 

Article 440: El relat

Autor Germà Capdevila

Data 27 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16480/relat 

Macroposició central Els ciutadans han de defensar la República i difondre-la al 
món. 

Macroproposicions de 
coherència global

Guanyarà qui imposi el seu relat. Catalunya proclamarà la 
República. L’Estat espanyol l’ignorarà. 

Article 441: No en sabem res

Autor Germà Capdevila

Data 29 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16492/no/sabem/res 

Macroposició central Els polítics sobiranistes no són transparents amb el poble. 

Macroproposicions de 
coherència global

No fan res per aplicar la DUI proclamada. Accepten 
presentar-se a les eleccions convocades per l’Estat. No 
s’explica res clar a la població. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16480/relat
https://www.naciodigital.cat/opinio/16492/no/sabem/res
https://www.naciodigital.cat/opinio/16444/diguem/no


Article 442: L’Estat s’ensorra

Autor Germà Capdevila

Data 5 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16531/estat/ensorra 

Macroposició central L’Estat espanyol no és democràtic, segueix amb les 
estructures del franquisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els fets dels últims mesos ho evidencien. Causes judicials i 
detencions desproporcionades, violència d’Estat. S’estan 
posant en evidència davant d’Europa. 

Article 443: L’Europa ultra

Autor Germà Capdevila

Data 12 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16569/europa/ultra

Macroposicions 
centrals

La democràcia Europea està en crisi. Si Europa no 
reacciona, serà massa tard com amb el nazisme. 

Macroproposicions de 
coherència global

L’estrema dreta està pujant amb impunitat a molts països. 
Europa democràtica no fa res al respecte. 

Article 444: En pau 

Autor Germà Capdevila

Data 15 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16589/pau

Macroposició central S’ha de defensar la independència a les urnes el 21D.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern català vol aplicar la independència sense 
violència, un fet difícil. Si es guanya a les urnes convocades 
per l’Estat es posarà en una situació difícil a Espanya, 
Europa i el món. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16569/europa/ultra
https://www.naciodigital.cat/opinio/16531/estat/ensorra
https://www.naciodigital.cat/opinio/16589/pau


Article 445: 50+1

Autor Germà Capdevila

Data 19 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16610/50

Macroposició central Les eleccions han de servir per demostrar la majoria 
independentista a l’Estat.

Macroproposicions de 
coherència global

Un argument principal de l’Estat és que el sobiranisme no és 
majoritari a Catalunya. Els vots dels ciutadans han 
d’evidenciar el contrari.

Article 446: Eleccions lliures?

Autor Germà Capdevila

Data 22 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16630/eleccions/lliures

Macroposició central Les eleccions del 21D són plebiscitàries. 

Macroproposició de 
coherència global

Hi ha 3 bàndols i cada vot es posiciona en algun d’aquests.

Article 447: Postals de precampanya

Autor Germà Capdevila

Data 26 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link ht tps: / /www.naciodig i ta l .cat /opin io/16648/posta ls /
precampanya

Macroposicions 
centrals

Les eleccions no són democràtiques ni justes. S’ha de votar 
massivament per guanyar-les tot i les condicions.

Macroproposicions de 
coherència global

Afavoreixen als partits unionistes privant de drets als 
candidats independentistes. Guanyar-les amb aquestes 
condicions seria una mostra explícita de la voluntat del 
poble. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16630/eleccions/lliures
https://www.naciodigital.cat/opinio/16648/postals/precampanya
https://www.naciodigital.cat/opinio/16610/50


Article 448: Era mentida

Autor Germà Capdevila

Data 30 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16677/era/mentida 

Macroposició central L’Estat menteix sobre les conseqüències del procés a 
l’economia catalana construint el discurs de la por. 

Macroproposició de 
coherència global

El Col·legi d’Economistes ha demostrat amb dades que les 
conseqüències econòmiques del procés no tindran casi 
repercusió. 

Article 449: Campanya

Autor Germà Capdevila

Data 3 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16697/campanya 

Macroposició central S’ha de guanyar aquestes eleccions injustes pel bàndol 
independentista. 

Macroproposicions de 
coherència global

Hi ha candidats a la presó i altres a l’exili. S’ha de demostrar 
que la voluntat del poble segueix sent la mateixa. 

Article 450: Enquestes i propoaganda

Autor Germà Capdevila

Data 6 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16713/enquestes/
propaganda

Macroposició central Les enquestes estan manipulades. 

Macroproposicions de 
coherència global

No es fan per predir resultats. S’utilitzen per provocar 
reaccions i beneficiar algun partit. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16697/campanya
https://www.naciodigital.cat/opinio/16677/era/mentida
https://www.naciodigital.cat/opinio/16713/enquestes/propaganda


Característiques de l’autor:
- Favorable al Referèndum
- Espanya com a estat no democràtic
- Favorable a la Declaració Unilateral d’Independència
- Contrari a l’aplicació del 155
- Crític amb l’actuació dels partits sobiranistes després de la DUI
- Europa democràtica en crisi
- A favor de les eleccions com el següent pas per la independència
- Estat espanyol manipulador de la població
- Espanya com a país sense separació de poders
- Molt crític amb les actuacions de l'Estat

Article 451: Hi són tots

Autor Germà Capdevila

Data 10 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16731/son/tots 

Macroposicions 
centrals

L’independentisme guanyarà tot i els impediments de l’Estat. 
La victòria de C’s suposaria un cop baix.

Macroproposicions de 
coherència global

Tot i el que ha passat, la gent no ha deixat de ser 
sobiranista. Encara que no poguessin formar govern, que 
guanyés Ciutadans seria negatiu. 

Article 452: Soraya i el Baró

Autor Germà Capdevila

Data 17 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16783/soraya/baro 

Macroposicions 
centrals

A Espanya no hi ha separació de poders. L’única opció que 
queda als catalans són les urnes. 

Macroproposicions de 
coherència global

En un Estat normal el poder judicial hagués aturat l’aplicació 
del 155. S’ha de votar per demostrar la voluntat dels 
catalans. 

https://www.naciodigital.cat/opinio/16783/soraya/baro
https://www.naciodigital.cat/opinio/16731/son/tots


Article 453: Independència civilitzada

Autor Manel Lucas

Data 22 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/4446/independencia/
civilitzada 

Macroposició central En els països nòrdics hi ha una democràcia real.

Macroproposicions de 
coherència global

El parlament de Noruega va fer una DUI al 1905. Suècia va 
organitzar un Referèndum perquè els noruegs decidissin 
què volien. Va guanyar el sí i Noruega va esdevenir un país 
independent. 

Article 454: Per després de l’1-O

Autor Manel Lucas

Data 28 setembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16246/despr/1-o

Macroposicions 
centrals

El moviment sobiranista suma més seguidors gràcies a 
l’Estat. La  independència serà lenta.

Macroproposicions de 
coherència global

Cada cop hi ha més persones indignades amb les 
actuacions de l’Estat. S’ha d’aconseguir la separació amb 
petites victòries. 

Article 455: Societat en procés

Autor Manel Lucas

Data 12 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16363/societat/proc 

Macroposicions 
centrals

El procés polític està modificant la societat. Els assumptes 
es simplifiquen molt. 

Article 455: Societat en procés

https://www.naciodigital.cat/opinio/4446/independencia/civilitzada
https://www.naciodigital.cat/opinio/16246/despr/1-o
https://www.naciodigital.cat/opinio/16363/societat/proc


Macroproposicions de 
coherència global

La majoria de societat parla i discuteix actualment de 
política. Al estar present a tots els àmbits, es tendeix a 
simplificar i a vegades a crear confusió o idees errònies. 

Article 455: Societat en procésArticle 455: Societat en procés

Article 456: Munch i Delacroix

Autor Manel Lucas

Data 26 octubre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16474/munch/delacroix 

Macroposició central Els líders independentistes han venut un discurs fals als 
seus votants.

Macroproposició de 
coherència global

La independència no s’aconseguirà de forma simple ni 
ràpida. 

Article 457: Mentrestant

Autor Manel Lucas

Data 9 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16553/mentrestant  

Macroposició central El procés fa que la gent s’oblidi d’altres problemes socials 
importants.

Macroproposició de 
coherència global

La violència masclista, les morts al Mediterrani, la 
insostenibilitat de la sanitat pública, són greus problemes 
que sembla que queden totalment eclipsats pel procés. 

Article 458: Per no governar

Autor Manel Lucas

Data 23 novembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16639/no/governar 

Article 458: Per no governar

https://www.naciodigital.cat/opinio/16639/no/governar
https://www.naciodigital.cat/opinio/16474/munch/delacroix
https://www.naciodigital.cat/opinio/16553/mentrestant


Macroposició central Algunes llistes no estan pensades ni preparades per 
governar.

Macroproposicions de 
coherència global

La llista de Puigdemont o del PSC són emocionals i 
superficials. No estan preparades ni tenen gent per poder 
governar. 

Article 458: Per no governarArticle 458: Per no governar

Article 459: Les ideologies febles

Autor Manel Lucas

Data 7 desembre 2017

Diari Nació Digital

Link https://www.naciodigital.cat/opinio/16718/ideologies/febles 

Macroposició central Aquestes són unes eleccions emocionals. 

Macroproposicions de 
coherència global

No es tracta de tenir arguments i promeses importants per la 
societat. Guanyarà el partit que més votants capti 
emocionalment. 

Article 460: Diferir con solemnidad

Autor Manel Lucas

Data 10 octubre 2017

Diari El País

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 1 0 / 1 0 / c a t a l u n y a /
1507665024_103565.html 

Macroposició central El procés és toalment emocional.

Macroproposicions de 
coherència global

La revolució s’està fent des del sistema, ningú s’oposa a 
aquest. Puigdemont fa el que vol amb la població.

Article 461: Demasiado corazón

Autor Manel Lucas

Data 28 octubre 2017

Diari El País

Article 461: Demasiado corazón

https://www.naciodigital.cat/opinio/16718/ideologies/febles
https://elpais.com/ccaa/2017/10/10/catalunya/1507665024_103565.html


Característiques de l’autor:
- Favorable a la independència
- El procés canvia la societat- més cultura política però poc coneixement
- Crític amb el discurs dels líders independentistes- han enganyat als votants
- El procés eclipsa altres problemes realment importants
- Crític amb partits que només han fet llistes de cara a la imatge, no preparades per 

governar
- Procés com a moviment emocional, la gent no racionalitza

Link h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 7 / 1 0 / 2 8 / c a t a l u n y a /
1509178989_698257.html 

Macroposició central El procés només es mou per emocionalitat, no té base 
racional. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els discursos dels polítics es centren en allò emocional. Tot 
plegat sembla un teatre. 

Article 461: Demasiado corazónArticle 461: Demasiado corazón

Article 462: La impressora, manual d’ús

Autor Llúcia Ramis

Data 25 setembre 2017

Diari El Temps

Link https://www.eltemps.cat/opinio/2222/la-impressora-manual-
dus 

Macroposicions 
centrals

S’ha de reformar la Constitució. Votar l’1-O és un dret 
democràtic.

Macroproposicions de 
coherència global

La Constitució està obsoleta. Ha d’evolucionar com ho ha fet 
la societat. Poder votar forma part de la democràcia. 

Article 463: La revolució dels riures

Autor Llúcia Ramis

Data 3 octubre 2017

Diari El Temps

Link https://www.eltemps.cat/opinio/2306/la-revolucio-dels-riures 

Article 463: La revolució dels riures

https://elpais.com/ccaa/2017/10/28/catalunya/1509178989_698257.html
https://www.eltemps.cat/opinio/2222/la-impressora-manual-dus
https://www.eltemps.cat/opinio/2306/la-revolucio-dels-riures


Macroposició central Les actuacions de l’Estat espanyol són surrealistes. 

Macroproposició de 
coherència global

Moltes actuacions han portat a mofes per les xarxes socials 
per part del poble català. 

Article 463: La revolució dels riuresArticle 463: La revolució dels riures

Article 464: Pedro Sánchez, el governador

Autor Llúcia Ramis

Data 9 octubre 2017

Diari El Temps

Link https://www.eltemps.cat/opinio/2360/pedro-sanchez-el-
governador 

Macroposicions 
centrals

Pedro Sánchez s’està venent per no perdre el càrreg. El Rei 
està al servei de l’Estat. 

Macroproposicions de 
coherència global

El teòricament d’esquerres està al servei del PP. El Rei 
també està al seu servei recolzant la violència. 

Article 465: Una dona independent

Autor Llúcia Ramis

Data 16 octubre 2017

Diari El Temps

Link https://www.eltemps.cat/opinio/2413/una-dona-independent 

Macroposició central Catalunya s’ha de separar d’Espanya. 

Macroproposicions de 
coherència global

És la parella que es vol separar però que l’altre no cedeix. El 
divorci sortiria molt car per Espanya. 

Article 466: Jugar amb foc

Autor Llúcia Ramis

Data 23 octubre 2017

Diari El Temps

Link https://www.eltemps.cat/opinio/2462/jugar-amb-foc 

Macroposició central El Govern central dóna l’esquena als problemes del país. 

Article 466: Jugar amb foc

https://www.eltemps.cat/opinio/2360/pedro-sanchez-el-governador
https://www.eltemps.cat/opinio/2413/una-dona-independent
https://www.eltemps.cat/opinio/2462/jugar-amb-foc


Característiques de l’autora:
- Partidària del referèndum com a acte democràtic i de la independència
- Crítica amb les actuacions de l’Estat espanyol
- Pedro Sánchez i el Rei estan al servei de l’Estat per no perdre el lloc
- Espanya ignora els problemes del país

Macroproposició de 
coherència global

El foc de Galícia i el procés passen sense que els hi donin 
importància ni atenció. 

Article 466: Jugar amb focArticle 466: Jugar amb foc

Article 467: Liberarse 

Autor Cristina Sánchez Miret

Data 24 setembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / o p i n i o n /
20170924/431517221872/liberarse.html

Macroposició central A Espanya es valora més la Constitució abolida que la 
democràcia. 

Macroproposicions de 
coherència global

Catalunya està preparada per la transició votant. Espanya 
ha de fer el pas per evolucionar.

Article 468: Miembros de pleno derecho

Autor Cristina Sánchez Miret

Data 8 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / o p i n i o n /
20171008/431878937691/miembros-de-pleno-derecho.html 

Macroposició central Els ciutadans espanyols no són crítics i es deixen enganyar 
per l’Estat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Recolzen un Estat corrupte, sense separació de poders i 
que pega qui vol votar. Els catalans són els únics conscients 
de l’Estat que reivindiquen els seus drets.

http://www.lavanguardia.com/opinion/20170924/431517221872/liberarse.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171008/431878937691/miembros-de-pleno-derecho.html


Article 469: Sensatez, serenidad y cordura

Autor Cristina Sánchez Miret

Data 22 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / o p i n i o n /
20171022 /432257899302 /sensa tez -se ren idad-y -
cordura.html 

Macroposició central La gent que predica el diàleg són tan anitdemocràtics com 
l’Estat.

Macroproposicions de 
coherència global

Igualen els dos bàndols. No es pot ignorar les actuacions 
que l’Estat ha portat a terme en contra del poble català. 

Article 470: Licencia para matar

Autor Cristina Sánchez Miret

Data 5 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / o p i n i o n /
20171105/432613291917/licencia-para-matar.html 

Macroposició central Que els consellers i els Jordis estiguin a presó no és 
democràtic. 

Macroproposició de 
coherència global

La justícia els ha dictaminat de manera arbitrària a favor del 
Govern central.

Article 471: Elogio a la libertad

Autor Cristina Sánchez Miret

Data 19 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / o p i n i o n /
20171105/432613291917/licencia-para-matar.html 

Macroposicions 
centrals

Els polítics espanyols no són demòcrates. Espanya no és 
una democràcia. 

Article 471: Elogio a la libertad

http://www.lavanguardia.com/opinion/20171022/432257899302/sensatez-serenidad-y-cordura.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171105/432613291917/licencia-para-matar.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171105/432613291917/licencia-para-matar.html


Característiques de l’autora:
- Favorable a la independència i referèndum
- Contrària a l’empresonament dels Jordis i ex consellers- presos polítics

Macroproposicions de 
coherència global

Colau i Iceta demanant explicacions als polít ics 
empresonats, però no a qui els ha empresonat. No hi pot 
haver persones empresonades per defensar idees 
democràtiques.

Article 471: Elogio a la libertadArticle 471: Elogio a la libertad

Article 472: Vivir con miedo

Autor Cristina Sánchez Miret

Data 3 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / o p i n i o n /
20171203/433379543327/vivir-con-miedo.html

Macroposicions 
centrals

Espanya és una dictadura. S’ha de plantar cara a l’Estat 
sense por. 

Macroproposicions de 
coherència global

La ciutadania té por de l’Estat. Tenir por no és compatible en 
una democràcia. L’Estat vol arrasar tot el poble català 
(cultura, mitjans, llengua, etc.). 

Article 473: Equidistantes

Autor Cristina Sánchez Miret

Data 17 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / o p i n i o n /
20171217/433701079108/equidistantes.html

Macroposicions 
centrals

Els països d’arreu del món són favorables a l’Estat. Només 
es mouen per interessos. 

Macroproposicions de 
coherència global

No fer res no és ser neutral. Significa recolzar al fort i 
castigar a la víctima. L’únic que els interessa als altres 
països és guanyar poder. 

http://www.lavanguardia.com/opinion/20171217/433701079108/equidistantes.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171203/433379543327/vivir-con-miedo.html


- Espanya com a estat no democràtic 
- Crítica amb les persones que mostres indiferència al procés
- Molt crítica amb les actuacions de l’Estat espanyol
- Crítica amb el posicionament de Pedro Sánchez
- Contrària a l’aplicació de l’article 155

Article 474: Sense ficció

Autor Sílvia Soler

Data 22 setembre 2017

Diari Ara 

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / s i l v i a - s o l e r - s e n s e -
ficcio_0_1874812531.html

Macroposició central L’entrega del poble català per la República va més enllà de 
la ficció.

Macroproposicions de 
coherència global

Les actuacions del Govern central contra la Generalitat 
semblen irreals. La fora com el poble català s’ha entregat 
per defensar-ho també. 

Article 475: Tranquil·litat d’esperit

Autor Sílvia Soler

Data 28 setembre 2017

Diari Ara 

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / T r a n q u i l l i t a t -
desperit_0_1879012098.html

Macroposició central Tot l’esforç i intranquil·litat val la pena. 

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha lluitat per la llibertat de pensament i d’expressió. L’1-O 
serà la recompensa.

Article 476: La millor opció

Autor Sílvia Soler

Data 6 octubre 2017

Diari Ara 

Article 476: La millor opció

https://www.ara.cat/opinio/Tranquillitat-desperit_0_1879012098.html
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-sense-ficcio_0_1874812531.html


Link h t tps : / /www.a ra .ca t /op in io / s i l v i a -so le r - l a -m i l l o r -
opcio_0_1883211712.html 

Macroposició central La independència és la millor opció. 

Macroproposicions de 
coherència global

La població va defensar la seva voluntat. La independència 
és la solució tot i la por i dificultats.

Article 476: La millor opcióArticle 476: La millor opció

Article 477: La llum més clara

Autor Sílvia Soler

Data 13 octubre 2017

Diari Ara 

Link ht tps : / /www.ara .ca t /op in io /s i l v ia -so le r - l l um-mes-
clara_0_1887411287.html 

Macroposició central Puigdemont ha fet el correcte suspenent la DUI.

Macroproposicions de 
coherència global

S’ha de seguir lluitant i creien en la República. Al final tot 
tindrà la seva recompensa. 

Article 478: Obrir el llum

Autor Sílvia Soler

Data 20 octubre 2017

Diari Ara 

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / S i l v i a - S o l e r - O b r i r -
llum_0_1891610848.html

Macroposició central Fa por que dues persones inocents estiguin a la presó. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els Jordi’s estan a la presó injustament. S’ha de ser 
conscient de la situació i afrontar-la.

Article 479: I mentrestant

Autor Sílvia Soler

Data 27 octubre 2017

Diari Ara 

Article 479: I mentrestant

https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-llum-mes-clara_0_1887411287.html
https://www.ara.cat/opinio/Silvia-Soler-Obrir-llum_0_1891610848.html
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-la-millor-opcio_0_1883211712.html


Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / s i l v i a - s o l e r -
mentrestant_0_1895810438.html

Macroposició central La vida continua amb la República proclamada. 

Macroproposició de 
coherència global

La Repúbica no modifica ni acaba amb la rutina de la gent. 

Article 479: I mentrestantArticle 479: I mentrestant

Article 480: La casa que vull

Autor Sílvia Soler

Data 3 novembre 2017

Diari Ara 

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / c a s a - Q u e -
vull_0_1900009997.html

Macroposició central L’aplicació del 155 representa una decepció. 

Macroproposicions de 
coherència global

La DUI no ha servit per a res. Els catalans estem en un 
moment d’incertesa del que fugiríem. 

Article 481: La fragilitat

Autor Sílvia Soler

Data 10 novembre 2017

Diari Ara 

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / s i l v i a - s o l e r -
fragilitat_0_1904209625.html 

Macroposició central Els fets dels últims dies i la fragilitat no ha d’aturar als 
catalans.

Macroproposicions de 
coherència global

Han empresonat consellers del Govern. El Govern ha aplicat 
el 155. Els catalans estan decepcionats. Això no ha d’aturar-
los per seguir. 

Article 482: Fulles d’entretemps

Autor Sílvia Soler

Data 17 novembre 2017

Article 482: Fulles d’entretemps

https://www.ara.cat/opinio/casa-Que-vull_0_1900009997.html
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-fragilitat_0_1904209625.html
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-mentrestant_0_1895810438.html


Diari Ara 

Link h t t p s : / / w w w. a r a . c a t / o p i n i o / s i l v i a - s o l e r - f u l l e s -
entretemps_0_1908409180.html 

Macroposició central El 155 no pot canviar la voluntat del poble català.

Macroproposicions de 
coherència global

Les actuacions del Govern central imposen a la força. Això 
no canvia ni fa desaparèixer el moviment ni la voluntat dels 
sobiranistes. 

Article 482: Fulles d’entretempsArticle 482: Fulles d’entretemps

Article 483: Jenn, Bel, Laura

Autor Sílvia Soler

Data 24 novembre 2017

Diari Ara 

Link h t tps : / /www.a ra . ca t /op in io / s i l v i a - so le r - j enn -be l -
laura_0_1912608748.html

Macroposició central Els partits sobiranistes tenen en les seves llistes dones 
cultes.

Macroproposicions de 
coherència global

El fet que siguin dones i provinguin del món de l’escriptura 
diu molt dels partits. Aquests aposten per la visibilitat de la 
figura femenina. Els membres de les llistes dels partits 
independentistes són cults. 

Article 484: Elogi del groc

Autor Sílvia Soler

Data 1 dessembre 2017

Diari Ara 

Link h t tps : / /www.ara .ca t /op in io /s i l v ia -so le r -e log i -de l -
groc_0_1916808319.html

Macroposició central El groc és el millor color per defensar la causa catalana dels 
presos.

Macroproposició de 
coherència global

El color groc transmet llum, llibertat i alegria.

https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-jenn-bel-laura_0_1912608748.html
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-elogi-del-groc_0_1916808319.html
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-fulles-entretemps_0_1908409180.html


Article 485: Palafrugell

Autor Sílvia Soler

Data 8 dessembre 2017

Diari Ara 

Link https://www.ara.cat/opinio/Palafrugell_0_1921007914.html 

Macroposició central S’ha d’exprimir la cultura catalana que és molt rica. 

Macroproposicions de 
coherència global

Iniciatives com Arteca dinamitzen aquesta cultura. La gent 
pot endur-se una obra d’art a casa durant un mes com si es 
tractés del préstec d’un llibre. 

Article 486: Un Nadal estrany

Autor Sílvia Soler

Data 15 dessembre 2017

Diari Ara 

Link h t t p s : / / w w w . a r a . c a t / o p i n i o / N a d a l -
estrany_0_1925207559.html

Macroposició central Hi ha quatre presos injustament a la presó per defensar el 
desig de tot el poble.

Macroproposicions de 
coherència global

Mentre celebrem les festes, sabem que hi ha quatre 
persones que no poden fer-ho. Estan de manera injusta a la 
presó per defensar la voluntat de tot un poble. 

Article 487: Amor i revolta

Autor Sílvia Soler

Data 21 dessembre 2017

Diari Ara 

Link https://www.ara.cat/opinio/Amor-revolta_0_1929407063.html 

Macroposició central El procés marcarà la vida de tots. El procés portarà coses 
bones. 

Macroproposicions de 
coherència global

La vida de cadascuna de les persones que l’han viscut 
quedarà marcada pel fets dels últims mesos. Dins dels fets 
dolents, sempre hi haurà coses bones.

https://www.ara.cat/opinio/Palafrugell_0_1921007914.html
https://www.ara.cat/opinio/Nadal-estrany_0_1925207559.html
https://www.ara.cat/opinio/Amor-revolta_0_1929407063.html


Característiques de l’autora:
- Partidària del referèndum
- Partidària de la independència
- Contrària i crítica amb les actuacions del Govern central
- S’inclou en el nosaltres del bàndol sobiranista
- Missatge possitiu i esperançador per la República en tot moment
- Crítica amb l’empresonament dels exconsellers i Jordi’s

Article 488: El moment de la veritat

Autor Jordi Graupera

Data 23 setembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-moment-
veritat_194472_102.html

Macroposició central El discurs dels partits independentistes enganya a la 
població.

Macroproposicions de 
coherència global

Per ser independent Catalunya ha de voler ser-ho. Els 
discursos dels partits culpen a Espanya. El que s’ha de fer 
és preparar a la població psicològicament pel que significa 
ser independent. 

Article 489: 10 respostes sobre la Declaració d’Independència

Autor Jordi Graupera

Data 8 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-10-
r e s p o s t e s - s o b r e - d e c l a r a c i o -
independencia_199869_102.html

Macroposició central Una DUI segura i inequívoca és el següent pas obligatori.

Macroproposicions de 
coherència global

A Espanya el govern seguiria reprimint. Ha de ser segura 
per donar ressò internacional. 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-10-respostes-sobre-declaracio-independencia_199869_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-moment-veritat_194472_102.html


Article 490: Totes les opcions de Rajoy són bones

Autor Jordi Graupera

Data 11 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-opcions-
rajoy_201066_102.html 

Macroposició central La suspensió de la DUI és un error.

Macroproposicions de 
coherència global

Posa la independència més difícil. Es dóna més temps als 
partits unionistes per actuar en contra. Com més temps 
passi més difícil serà aplicar-la. 

Article 491: Territori en disputa

Autor Jordi Graupera

Data 29 octubre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-territori-
en-disputa_207285_102.html

Macroposicions 
centrals

S’ha de demostrar la voluntat del poble a les urnes del 21D. 
És el camí per la independència. 

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central ha cedit a la pressió del poble català. Si es 
guanyen aquestes eleccions, la majoria independentista és 
evident i no es pot ignorar. 

Article 492: Què s’ha fet malament?

Autor Jordi Graupera

Data 1 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-
malament_208035_102.html 

Macroposició central Els independentistes han d’exigir als polítics que siguin 
sincers o que hi hagi un relleu.

Article 492: Què s’ha fet malament?

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-opcions-rajoy_201066_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-territori-en-disputa_207285_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-malament_208035_102.html


Macroproposicions de 
coherència global

Es necessiten polític entregats de veritat amb la causa. Amb 
el discurs emocional no n’hi ha prou. La independència s’ha 
de fer efectiva i hi has d’estar disposat. 

Article 492: Què s’ha fet malament?Article 492: Què s’ha fet malament?

Article 493: Que siguin els últims

Autor Jordi Graupera

Data 7 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-que-
siguin-ultims_210429_102.html

Macroposició central S’ha d’alliberar els presos i fer possible que tornin els 
exiliats. 

Macroproposicions de 
coherència global

El discurs dels victimisme i institucionalització no serveix per 
res. S’ha d’actuar per aconseguir la llibertat. 

Article 494: La llista unitària és un error immens

Autor Jordi Graupera

Data 10 novembre 2017

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-llista-
unitaria-error-immens_211254_102.html

Macroposició central Els sobiranistes han d’anar amb llistes separades. 

Macroproposicions de 
coherència global

Tenen diferents formes de pensar. Les han d’expressar i 
debatre en públic. L’última llista unitària és la causa de la 
DUI ineficaç. Els partits no estaven d’acord amb moltes 
coses però no ho poden expressar en públic per aparentar 
acord. 

Article 495: Cultura o mort

Autor Jordi Graupera

Data 16 desembre 2017

Article 495: Cultura o mort

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-que-siguin-ultims_210429_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-llista-unitaria-error-immens_211254_102.html


Característiques de l’autor:
- Partidari del referèndum
- S’inclou en el nosaltres del sobiranisme
- Estat espanyol com a poc democràtic
- Crític amb l’estratègia de l’Estat i l’aplicació del 155
- Crítica amb l’estratègia dels polítics sobiranistes - poc transparents, han enganyat la 

població
- Partidari de l’implementació de la DUI fins al final

Diari El Nacional

Link https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-cultura-
mort_221856_102.html

Macroposició central La població ha de ser realista per aconseguir la llibertat.

Macroproposicions de 
coherència global

No caure en el discurs del Govern central o dels polítics 
sobiranistes. S’ha de ser realista.

Article 495: Cultura o mortArticle 495: Cultura o mort

Article 496: Només falta la DUI

Autor Lola García

Data 21 setembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/09/20/
pagina-15/125217325/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central El Govern català cada cop és menys sincer amb el poble. 

Macroproposicions de 
coherència global

Es diu que es continua amb el referèndum. En privat es 
plantejen opcions com les eleccions anticipades. 

Article 497: La lectura de l’1-O

Autor Lola García

Data 24 setembre 2017

Diari La Vanguardia

Article 497: La lectura de l’1-O

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-graupera-cultura-mort_221856_102.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/09/20/pagina-15/125217325/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/09/23/
pagina-26/126266931/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposicions 
centrals

El Referèndum és una ficció. L’Estat farà el possible per 
impedir-ho.

Macroproposicions de 
coherència global

Hi ha detencions, no hi ha meses ni cens, ni un recompte 
neutral. No serà una votació legítima. El Govern central farà 
el possible perquè no hi hagi votació de cap mena.

Article 497: La lectura de l’1-OArticle 497: La lectura de l’1-O

Article 498: Escenaris per el dia següent

Autor Lola García

Data 1 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/09/28/
pagina-22/127817272/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposició central Els dos bàndols han de presentar solucions realistes. 

Macroproposició de 
coherència global

El referèndum o aturada d’aquest no significarà la victòria 
per a ningú. 

Article 499: Tot pot empitjorar

Autor Lola García

Data 2 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/01/
pagina-17/128116719/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central Les actuacions de l’Estat i Govern poden empitjorar les 
imatges de violència de l’1-O.

Macroproposició de 
coherència global

Si segueix el full de ruta, el Govern ha de declarar la DUI. El 
Govern central reaccionarà de forma més severa. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/09/28/pagina-22/127817272/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/01/pagina-17/128116719/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/09/23/pagina-26/126266931/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Article 500: DUI per fases

Autor Lola García

Data 4 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/03/
pagina-24/128514720/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposicions 
centrals

Dins el bàndol sobiranista hi ha desacords. Rajoy continuarà 
actuant amb contundència.

Macroproposició de 
coherència global

No tots els partits volen declarar la DUI. Si es declara el 
Govern de Rajoy acturà. 

Article 501: Sensacions de vertigen davant la DUI

Autor Lola García

Data 5 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/03/
pagina-22/128867976/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central El futur de Catalunya és complicat. 

Macroproposicions de 
coherència global

Cap de les dues parts vol dialogar realment. Una DUI tindria 
poques garanties. El Govern central pot aturar a Catalunya 
mitjançant la llei. 

Article 502: La pressió comença a fer efecte

Autor Lola García

Data 6 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/05/
pagina-16/129265218/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central Els líders independentistes no tenen estratègia. 

Article 502: La pressió comença a fer efecte

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/05/pagina-16/129265218/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/03/pagina-24/128514720/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/03/pagina-22/128867976/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Macroproposicions de 
coherència global

Confiaven amb la intervenció de la Unió Europea. L’Estat 
està pressionant amb les represàlies. 

Article 502: La pressió comença a fer efecteArticle 502: La pressió comença a fer efecte

Article 503: La declaració “sobre” la independència

Autor Lola García

Data 8 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/08/
pagina-21/129917475/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposicions 
centrals

L’estratègia del bàndol independentista està confusa. Rajoy 
no farà cap pas enrera. 

Macroproposicions de 
coherència global

Es pretén convocar una DUI a mitges per obligar el diàleg a 
Espanya. Rajoy no cedirà si no hi ha una rectificació prèvia. 

Article 504: El punt de no-retorn

Autor Lola García

Data 10 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/08/
pagina-15/130414941/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central Ni Puigdemont ni Rajoy poden fer cap pas enrera.

Macroproposicions de 
coherència global

Tenen la població que els pressiona al darrera. Puigdemont 
amb la DUI. Rajoy amb les mesures per aturar-la. 

Article 505: Que s’ha proclamat què?

Autor Lola García

Data 11 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Article 505: Que s’ha proclamat què?

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/08/pagina-15/130414941/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/08/pagina-21/129917475/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/10/
pagina-13/130667935/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposició central La declaració en suspens és absurda. 

Macroproposició de 
coherència global

Només és vàlida si Rajoy l’accepta i actua repressivament 
per aturar-la. 

Article 505: Que s’ha proclamat què?Article 505: Que s’ha proclamat què?

Article 506: Diàleg sobre què?

Autor Lola García

Data 12 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/10/
pagina-20/130817646/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central El diàleg és pràcticament impossible.

Macroproposicions de 
coherència global

El bàndol sobiranista només vol negociar sobre un 
referèndum. El Govern central es nega a fer qualsevol canvi. 
No es pot negociar sense cedir. 

Article 507: La resposta de Puigdemont

Autor Lola García

Data 15 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/13/
pagina-19/131617145/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposició central Puigdemont vol tirar enrera però no s’atraveix. 

Macroproposicions de 
coherència global

És la resposta més prudent pel bé comú. Tem que el poble 
se li posi en contra. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/10/pagina-13/130667935/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/10/pagina-20/130817646/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/13/pagina-19/131617145/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Article 508: El següent pas de Puigdemont

Autor Lola García

Data 18 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/17/
pagina-15/132368172/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposicions 
centrals

L’estratègia de l’independentisme és el moviment pacífic. Es 
comença una nova etapa del procés. 

Macroproposició de 
coherència global

Amb accions violentes de l’estat davant el pacifisme 
pretenen provocar les reaccions internacionals. 

Article 509: Eleccions o eleccions

Autor Lola García

Data 20 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/20/
pagina-13/132968432/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposicions 
centrals

La solució són les eleccions. S’ha de negociar.

Macroproposicions de 
coherència global

Poden ser convocades pel Govern amb l’article 155. Les pot 
convocar Puigdemont després de declarar la DUI. La millor 
opció seria el diàleg per pactar-les.

Article 510: I mentrestant, a Palau…

Autor Lola García

Data 22 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/20/
pagina-15/133567532/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Article 510: I mentrestant, a Palau…

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/20/pagina-13/132968432/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/20/pagina-15/133567532/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/17/pagina-15/132368172/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Macroposició central Les decisions de Puigdemont estan influenciades per les 
pressions que té per moltes bandes.

Macroproposicions de 
coherència global

El Govern central ha anunciat que aplicarà l’article 155. 
Puigdemont està pressionat internament pel partit per 
convocar eleccions. Els ciutadans i altres partits pressionen 
amb la DUI. 

Article 510: I mentrestant, a Palau…Article 510: I mentrestant, a Palau…

Article 511: Fins a l’últim minut

Autor Lola García

Data 26 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/25/
pagina-17/134464996/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa  

Macroposició central Puigdemont no vol acatar el seu mandat per no arriscar-se 
personalment.

Macroproposicions de 
coherència global

Ell vol convocar eleccions. La DUI li suposaria problemes 
personals amb la justícia. Les pressions socials el frenen.

Article 512: El mediador que va arribar del nord

Autor Lola García

Data 27 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/25/
pagina-16/134864885/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposició central El PNB ha mediat entre l’Estat i el Govern català. Ho feia per 
interessos per la seva comunitat autònoma. 

Macroproposicions de 
coherència global

Volia convèncer a Puigdemont per declarar eleccions. A 
Rajoy que retirés els efectes de l’article 155. No va 
aconseguir convèncer a cap dels dos. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/25/pagina-17/134464996/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/25/pagina-16/134864885/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Article 513: Aquest procés s’ha acabat

Autor Lola García

Data 28 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/28/
pagina-19/134917411/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposicions 
centrals

S’ha acabat el procés iniciat per Mas. Puigdemont va 
declarar la DUI pressionat per la CUP.

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont sap que la DUI no serà aplicada. Suposara 
l’aplicació del 155 i el seu procés judicial. Va actuar així per 
les pressions. 

Article 514: Desconcert el dia 1

Autor Lola García

Data 29 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/28/
pagina-24/135117169/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposicions 
centrals

La DUI no s’ha declarat. Hi haurà problemes interns al 
mateix bàndol. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els líders independentistes es van fer enrera pels riscos 
personals. S’ha de decidir si presentar-se a les eleccions 
convocades pel Govern central. 

Article 515: A tota màquina

Autor Lola García

Data 31 octubre 2017

Diari La Vanguardia

Article 515: A tota màquina

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/28/pagina-24/135117169/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/28/pagina-19/134917411/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/29/
pagina-17/135767916/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central Hi ha problemes interns dins del bàndol independentista per 
fer o no llista única. 

Macroproposicions de 
coherència global

Puigdemont segueix sent influenciat pels revolucionaris. 
Dins els partits i entre aquests hi ha fractura per diferents 
opinions. 

Article 515: A tota màquinaArticle 515: A tota màquina

Article 516: Unes eleccions gens normals

Autor Lola García

Data 5 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/03/
pagina-24/137167720/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposicions 
centrals

PDCat i ERC no es posaran d’acord per fer una llista 
unitàiria. No és normal presentar llistes amb candidats 
presos.

Macroproposicions de 
coherència global

Sembla que prevalen més els interessos individuals. Desde 
la presó no es pot gestionar una campanya ni presidir.

Article 517: L’altra fuga de Puigdemont

Autor Lola García

Data 12 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/11/
pagina-30/139016731/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central L’estratègia de Puigdemont és guanyar per majoria absoluta 
les eleccions.

Article 517: L’altra fuga de Puigdemont

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/29/pagina-17/135767916/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/03/pagina-24/137167720/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/11/pagina-30/139016731/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa


Macroproposició de 
coherència global

Així obligaria al Govern espanyol i Europa a acturar.

Article 517: L’altra fuga de PuigdemontArticle 517: L’altra fuga de Puigdemont

Article 518: President de Freedonia

Autor Lola García

Data 19 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/18/
pagina-20/140617625/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central Als partits independentistes no els va funcionar l’estratègia. 

Macroproposicions de 
coherència global

La DUI va fracassar. Confiaven en la intervenció d’Europa. 
No tenien plan B. 

Article 519: El dicurs dels dos presidents

Autor Lola García

Data 25 novembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/25/
pagina-17/142218956/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa  

Macroposició central Els dos líders independentistes segueixen en la ficció dins la 
seva estratègia. 

Macroproposicions de 
coherència global

Pretenen tenir un govern a l’exili. No es pot implementar la 
República encara que guanyi el bàndol independentista. 

Article 520: Càlculs dsprés del 21-D

Autor Lola García

Data 3 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Article 520: Càlculs dsprés del 21-D

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/18/pagina-20/140617625/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
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Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/03/
pagina-22/144467047/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa

Macroposició central Tots els escenaris que es plantejen són poc realistes. 

Macroproposicions de 
coherència global

Els polítics han fet poca autocrítica. Els sobiranistes 
segueixen amb el pla d’independència impossible. Altres 
partits plantejen la seva investidura impossible.

Article 520: Càlculs dsprés del 21-DArticle 520: Càlculs dsprés del 21-D

Article 521: Sobreexitació emocional

Autor Lola García

Data 10 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/09/
pagina-22/146117618/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central Els partits independentistes enganyen als seus votants amb 
programes que saben que no poden aplicar.

Macroproposicions de 
coherència global

A partir de l’1-O no hi havia estratègia. Els polítics estan 
enganyant als votants. Apel·len a l’emocionalitat perquè no 
tenen estratègia. 

Article 522: El trecaclosques dels pactes

Autor Lola García

Data 17 desembre 2017

Diari La Vanguardia

Link http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/15/
pagina-21/147767267/pdf.html?search=lola%20garc
%C3%ADa 

Macroposició central S’ha de negociar entre bàndols i partits. 

Article 522: El trecaclosques dels pactes

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/12/09/pagina-22/146117618/pdf.html?search=lola%20garc%C3%ADa
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Característiques de l’autora:
- Crítica amb els líders independentistes que han enganyat la població.
- Parla de líders empresonats però no es posiciona al respecte
- Tampoc es posiciona sobre el 155
- Líders indpendentistes com a irresponsables
- Crítica amb la falta d’estratègia dels líders independentistes
- Molt prudent en els temes polèmics- no es posiciona obertament

Macroproposicions de 
coherència global

La situació actual portarà a unes altres eleccions, molt 
perjudicials per Catalunya. S’ha de negociar per arribar a un 
acord. La investidura actual a qualsevol dels bàndols és 
difícil. 

Article 522: El trecaclosques dels pactesArticle 522: El trecaclosques dels pactes


