
 
 

Cronologia de l’Assemblea Nacional Catalana  
 
30 d’abril del 2011 Conferència Nacional per l’Estat Propi al Palau de Congressos de 
Barcelona, on 1.500 persones designen un secretariat nacional provisional perquè 
gestioni el procés de creació de l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
10 de març del 2012 Assemblea constituent de l’Assemblea Nacional Catalana al 
Palau Sant Jordi de Barcelona amb 7.000 persones. S’aprova el Full de Ruta de l’ANC, 
que preveu la celebració d’una gran concentració a Barcelona l’11 de setembre.  
 
31 de març del 2012 Eleccions al Secretariat Nacional de l’ANC Jornada electoral 
descentralitzada en què els membres de ple dret de l’ANC escullen els 75 membres del 
Secretariat Nacional.  
 
22 d’abril del 2012 Designació dels càrrecs orgànics i el Comitè Executiu del 
Secretariat Nacional. Són escollits: Carme Forcadell (presidenta); Carles Castellanos 
(Vicepresident); Jordi Martínez (secretari); Llorenç Sotorres (tresorer).  
 
30 de juny del 2012 Comença a Lleida la Marxa cap a la Independència, la primera 
gran acció de l’ANC consistent amb centenars d’actes, que ha de culminar l’11 de 
setembre a Barcelona. 4.000 persones omplen la Seu Vella. Carme Forcadell afirma: 
“Aquesta marxa no té retorn, ens comprometem ara i aquí a no fer ni un pas enrere 
fins aconseguir que Catalunya sigui un estat d'Europa”.  
 
11 de setembre del 2012 Catalunya, nou Estat d’Europa. La gran Marxa sobre 
Barcelona. L’ANC convoca una marxa unitària l’11 de Setembre per arribar fins el 
Parlament que es converteix en la mobilització més massiva de la història del país, amb 
més d’un milió i mig de persones que omplen Barcelona pacíficament per reclamar la 
independència de Catalunya. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, rep una 
delegació de l’ANC que li entrega un manifest en què s’insta a iniciar el procés de 
secessió amb l’Estat espanyol. Arriben a Barcelona 1.111 autocars contractats per 
l’ANC; més de 400 periodistes s’acrediten per informar de l’esdeveniment.  
 
14 de setembre del 2012 Una delegació de l’ANC es reuneix amb el President de la 
Generalitat, Artur Mas A la trobada, de més d’una hora de duració, la delegació 
expressa que la independència és un objectiu “irrenunciable” per a l’ANC.  
 
7 de novembre Declaració conjunta de l’ANC i dels sindicats convocants a la Vaga 
General del 14N (CCOO, UGT, Unió de Pagesos, l’Intersindical-CSC i USOC), en què 
l’ANC dóna suport a la Vaga General del 14N i els sindicats aposten pel dret a decidir. 
Carme Forcadell defensa que, per l’ANC, “drets nacionals i socials són inseparables”.  



 
 

 
23 de gener del 2013 Concentracions de suport a la Declaració de Sobirania aprovada 
al Parlament de Catalunya. A les concentracions, es llegeix un manifest en què es 
declara iniciada la campanya pel Sí a la independència, i es fa una crida a “participar 
activament en la campanya per a ampliar i consolidar la majoria social favorable a 
l’Estat propi”. 

16 de març 2013 Primera Assemblea General de l’ANC, on s’anuncia públicament que 
l’Onze de Setembre es farà una cadena humana que unirà tot el país de punta a punta 
a favor de la independència de Catalunya.  

22 maig 2013 Inici de la campanya Signa un vot per la independència, la recollida de 
vots per tal d’instar a les institucions i als càrrecs electes catalans, mitjançant el Dret 
de Petició, que facin les passes necessàries per tal de convocar una consulta vinculant 
sobre la independència i, si l’Estat espanyol ho impedeix, que es declari la 
independència.  

8 de juny 2013 Eleccions al Secretariat Nacional Jornada electoral descentralitzada en 
què els membres de ple dret de l’ANC escullen els 75 membres del Secretariat 
Nacional.  
 
15 de juny 2013 Designació dels càrrecs orgànics i el Comitè Executiu del Secretariat 
Nacional. Són escollits: Carme Forcadell (presidenta); Jaume Marfany (Vicepresident); 
Jordi Martínez (secretari); Oriol Sallas (tresorer). 
 
19 de juny 2013 Es presenta el projecte de la Via Catalana, la cadena humana que 
l’Onze de Setembre ha d’unir el país de d’El Pertús fins a Alcanar. Se’n fa públic el 
recorregut, la imatge pública i les principals característiques organitzatives i 
logístiques.  
 
26 de juny 2013 Primera reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. L’ANC hi 
participa  amb la voluntat que aquest acord entre societat civil, partits i institucions 
condueixi amb la major brevetat possible a la celebració d’una consulta sobre la 
independència que permeti al país esdevenir un nou Estat d’Europa.  

11 de setembre 2013 Via Catalana cap a la Independència. Uns dos milions de 
persones s’uneixen en la mobilització més multitudinària i logísticament més complexa 
de la història del país, que reivindica la independència i la convocatòria de la consulta.   

29 octubre 2013 L’ANC i Sàpiens s’uneixen en la campanya “El món ho ha de saber” 
basada en l’enviament del llibre ‘Catalonia Calling’ i el DVD de la Via Catalana a les 
10.000 persones més influents del planeta.  



 
 

23 de novembre 2013 Declaració de Novembre El Secretariat Nacional de l’ANC es 
posiciona per forçar els partits a una entesa per la data i la pregunta de la consulta. El 
document remarca que “la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya 
durant l’any 2014 és irrenunciable”. 

11 i 12 de gener 2014 Primera recollida intensiva de Signa un vot. L’ANC recull 
235.000 instàncies del Signa un Vot per la Independència en dos dies. S’organitzen més 
de 800 punts de recollida arreu del país.  
 

15 de febrer 2014 Declaració de Febrer. Un cop acordada la pregunta i la data 
respecte la consulta sobre la independència, i les eleccions europees convocada pel 25 
de maig, l’ANC reclama als partits sobiranistes que defensin a Europa el caràcter 
irrenunciable de la consulta. 
 
3 de març 2014 Acord entre l’ANC i l’AMI per portar la campanya Signa un vot als 
ajuntaments. Les dues entitats anuncien una nova recollida intensiva d’instàncies per 
al 22 i 23 de març, on hi haurà 1.000 punts situats arreu del país. S’anuncia que la 
campanya Signa un vot per la independència s’allargarà fins a l’Onze de Setembre del 
2014.  
 
10 de març 2014 2 anys de l’ANC. L’entitat compta actualment amb 22.000 membres 
de ple dret i 17.000 col·laboradors i simpatitzants, i té 519 assemblees territorials, 57 
sectorials i 23 exteriors. 
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