
COMUNICAR UNA CRISI POLÍTICA DES DE DINS 

Amb les aportacions plantejades en el marc de la  conferència  i posterior col·loqui per part de 

la periodista Dra. Mònica Terribas, organitzat per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 

Gran, es varen descriure i detallar circumstàncies, factors i diversos elements que que han incidit 

i han anat succeint-se, tot relligant-se com a baules que configuren diferents períodes,  i van 

elaborant una panoràmica molt rellevant i transcendental per a Catalunya des del 2003 fins al 

present. En cada una d’aquestes fases  o períodes s’hi troben immersos dos eixos que, de forma 

simultània, han anat marcant per excés o per defecte propostes i èxits per  una part  i desencisos 

i fracàs per una altra: la qual cosa ha generat i propiciat l’existència d’un conflicte entre 

legitimitat i legalitat i entre les institucions catalanes i les espanyoles, amb representacions a 

les cambres legislatives  que avalen aquest conflicte. 

Per tal de  poder comunicar periodísticament i  de forma ponderada els orígens  del conflicte,  

cada fase va ser plantejada cronològicament per períodes, tot recordant els aspectes específics 

tractats en cada un d’ells , i sense que això impliqui que s’haguessin resolt favorablement. 

Període estatutari: 2003- 2006 - El concepte de “nació” ubicat al preàmbul o a l’articulat; 

l’addicional tercera de l’Estatut; el dèficit fiscal i el sistema de finançament autonòmic; la gestió 

de l’autogovern i de la independència judicial, policial i mediàtica, entre d’altres aspectes. 

Període del recurs del PP al TC: 2006-2010  - Recollida de signatures a través del territori 

espanyol. Activisme del PP, indiferència del PSOE. Temps d’espera i sentiment de desafecció. 

Els mitjans espanyols ignoren aquest procés  d’incubació del conflicte.  

Sentència de l’Estatut: juny del 2010 - Primera manifestació multitudinària en contra del TC 

amb PSC, ERC, CIU, CUP, OC, ANC. Reivindicació de la sobirania de Catalunya a través del 

referèndum estatutari. Cap reacció per part del PSOE per tal de negociar una possible entesa. 

Creixement de la protesta social i articulació del moviment independentista. 

Període de creixement de l’independentisme: 2010 – 2014.  Les entitats socials i els 

ajuntaments independentistes creixen en el propòsit d’exercir el dret a decidir. Trencament de 

partits. El PSC i CIU com a exponent d’aquesta transformació: acompanyats per la crisi 

econòmica i les dificultats de gestió del dia a dia. Intents de negociació amb l’Estat. Petició de 

cessió de competències a l’Estat espanyol per a l’organització de la consulta sobre el futur de 

Catalunya i voluntat de recuperar la sobirania en la presa de decisions. Negativa sistemàtica del 

PP i del PSOE per a resoldre per la via política els desacords existents. 

9N del 2014: primera consulta ciutadana , no vinculant. Demostració de la voluntat de dos 

milions de persones d’exercir un acte de desobediència civil pacífica, després de successives 

manifestacions. 

Període de creixement exponencial del conflicte: 2014 - 2017. Demostració a través de les 

manifestacions sistemàtiques al carrer. Dimensió internacional del conflicte. 

Període d’ enfrontament amb l’Estat: setembre i octubre del 2017. Es busca reiteradament una 
taula de diàleg, però la judicialització no ho fa possible. Empresonaments, exili i trencaments 
de vincles emocionals. Divisió definitiva entre els dos eixos que s’han interposat durant  la 
gènesi i el desenvolupament de tot el procés: legitimitat i  legalitat. Dos relats que, també, en 
el món del periodisme s’han mantingut en paral·lel sense aconseguir apropar-se.  

Actualment, el discurs i l’estratègia de l’obediència forçada trobarà sempre el dret a la 
desobediència civil.  


