
El relat visual de l’1-O
Dossier d’uns dies històrics

Del 6 de setembre al 17 d’octubre

Tjerk Van Der Meulen



Manolo Garcia

El Parlament aprova la llei 
del referèndum després de 
12 hores de debat crispat.

6 
de setembre



El Parlament dona llum verda 
a la llei de transitorietat 
jurídica després de 12 hores 
de debat. 

7 
de setembre

Pere Virgili



La Guàrdia Civil escorcolla 
la redacció d’’El Vallenc’ per 
col·laboració en l’1-O.

9 
de setembre

Jaume Sellart/EFE

Tjerk Van Der Meulen



Una Diada del Sí massiva.
Un milió de persones
participen en la manifestació, 
segons la Guàrdia Urbana. 

11 
de setembre

Pere Virgili
Roser VIlallonga/EFE



El fiscal superior de 
Catalunya ordena a Trapero 
que els Mossos busquin 
urnes i material del 
referèndum.

12 
de setembre

Pere Tordera



La Guàrdia Civil tanca la web 
www.referèndum.cat.

El fiscal general cita a declarar 
712 alcaldes per haver dit que 
col·laboraran en l’1-O.

13 
de setembre

Pere Tordera Cristina Calderer 



Acte d’inici de la campanya 
pel ‘sí’. Dijous 14 de setembre 
a les 20.00 h a la Tarraco 
Arena de Tarragona.

14 
de setembre

José Carlos León



Protestes per la vigilància i l’escorcoll de la 
Guàrdia Civil a cinc impremtes a Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat, l’Hospitalet de 
Llobregat i Badalona i confiscació de 
100.000 cartells de propaganda de l’1-O. 

15 
de setembre

Manolo Garcia



Acte multitudinari de 
suport als alcaldes 
investigats per l’1-O 
a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona, una mostra 
de solidaritat als més de 
700 alcaldes que estan 
investigats per la fiscalia per 
cedir locals municipals per al 
referèndum. 

16 
de setembre

Manolo Garcia



‘Catalans, Madrid us estima’. 
L’acte pro referèndum es 
desborda a la capital espanyola.

17 
de setembre

Javier Barbancho



Hisenda intervé les targetes 
de crèdit dels alts càrrecs del 
Govern. Si qualsevol conseller 
o algun altre càrrec de l’executiu 
vol fer un pagament amb la 
seva targeta del Govern haurà 
d’acompanyar-lo d’un certificat de 
la Intervenció General de l’Estat.

18 
de setembre

Àngel Díaz/EFE 



La Guàrdia Civil requisa a l’empresa 
Unipost de Terrassa 45.000 notificacions 
destinades a les meses electorals.

19 
de setembre

Cristina Calderer Cristina Calderer



Cop d’estat a les institucions catalanes. 
La Guàrdia Civil deté 15 persones 
relacionades amb el referèndum i la creació 
d’estructures d’estat i escorcolla vuit edificis 
del Govern. La ciutadania respon amb 
mobilitzacions massives, que es concentren 
sobretot davant la seu d’Economia, fins ben 
entrada la matinada.

20 
de setembre

Pere Tordera

Cèlia Atset Cèlia Atset

Pere Tordera



Arriben 3 creuers llogats pel ministeri de 
l’Interior per allotjar uns 5.000 agents de la 
Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

La Puerta del Sol de Madrid 
es bolca en suport a l’1-O: 
“Votarem!”.

Cristina Calderer

Santi Donaire/EFE



La Generalitat activa la web per 
consultar els col·legis electorals.

21 
de setembre

Marc Rovira



Després d’estar-se 55 hores detinguts, el 
secretari general de la Vicepresidència, 
Josep Maria Jové, i cinc arrestats en el 
macrooperatiu de dimecres contra l’1-O 
queden lliures amb càrrecs, entre els quals 
no hi ha el delicte de sedició. 

22 
de setembre

Andreu Dalmau/EFE



L’Estat obre el pols pel control dels 
Mossos a una setmana de l’1-O. Forn i 
Trapero es neguen a acceptar la intervenció 
de la policia catalana, que el govern 
espanyol vol aplicar mitjançant una llei de 
fa més de trenta anys. 

23 
de setembre

Cèlia Atset



La repressió converteix la campanya en 
un clam democràtic. L’ANC i Òmnium van 
repartir un milió de paperetes i van animar 
a enganxar cartells amb els missatges 
“Democràcia” i “Votem per ser lliures”. 

24 
de setembre

David Ramos/Getty

Quique García/EFE



La Guàrdia Civil bloqueja la web de 
l’Assemblea.

25 
de setembre

Ruth Marigot



Els Bombers de la Generalitat 
de Catalunya despleguen 
una pancarta amb el lema 
‘Love democracy’ a la 
façana del Museu d’Història 
de Catalunya, al Palau de Mar 
de Barcelona.

28 
de setembre

Cristina Calderer



Centenars de tractors es 
mobilitzen arreu del país a 
favor de l’1-O.

Presentació pública del model 
d’urna de l’1-O.

29
de setembre

Cristina Calderer
Tjerk van der Meulen



El sobiranisme es conjura en 
un últim acte massiu de final 
de campanya a l’avinguda 
Maria Cristina.

Manolo Garcia



La ciutadania converteix la jornada 
de reflexió en una defensa lúdica 
dels punts de votació per garantir 
que l’endemà a les 9 del matí es 
pugui començar a votar. 

La Guàrdia Civil entra al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació (CTTI)  amb la 
missió de bloquejar el cens de l’1-O.  

30
de setembre

Manolo Garcia

Francesc Melcion Manolo Garcia



1-O: la brutalitat policial, la dignitat d’un poble. 
El govern fa el que havia promès: obrir col·legis electorals perquè pugui votar 
tothom, sota un cens universal i amb una repressió policial violenta com a 
resposta de l’estat espanyol. El ‘sí’ guanya amb més de 2 milions de vots, el 
90,18% del total, i el ‘no’ es queda amb un 7,83% (176.000 vots), amb una 
participació que, tot i les dificultats, s’enfila al 43,03%. 

1
d’octubre

Albert Gea/Reuters

Francesc Melcion Tjerk van der Meulen



Davant de la possibilitat que es bloquegin alguns 
dels punts de votació, el Govern troba una 
alternativa per evitar que hi hagi ciutadans que es 
quedin sense poder exercir el seu dret de vot: el 
cens universal. Així doncs, els ciutadans poden 
votar en qualsevol dels col·legis oberts, encara 
que no sigui el que tenen assignat. 

Cèlia Atset

EFE Santi Iglesias

Pere Virgili



L’organització del referèndum de l’1-O va començar a gestar-se al mateix 
lloc on fa 80 anys van néixer fins a 600 nadons, fills de refugiades de 
la Guerra Civil que estaven confinades al camp d’Argelers. A Elna, un 
petit poble de la Catalunya Nord, va ser on es va guardar durant uns dies 
el tresor més buscat pels cossos de seguretat espanyols desplaçats a 
Catalunya, les urnes per al referèndum, que van arribar procedents de 
la Xina tres setmanes abans de l’1-O. 

Xavier BertralXavier Bertral



La repressió policial causa 844 ferits, un dels quals 
lesionat en un ull per una pilota de goma,  prohibides pel 
Parlament de Catalunya, i els Mossos d’Esquadra ja no les 
utilitzen. Per demarcacions, el SEM informa que hi ha 335 
persones afectades a Barcelona (294 a la capital catalana), 
249 a Girona, 111 a Lleida, 55 a les Terres de l’Ebre, 46 a la 
Catalunya Central, 27 a Tarragona i una a l’Alt Pirineu i Aran.

Ferran Forné

Santi Iglesias



Cristina Calderer



Manifestació d’estudiants i ciutadans 
en contra de les càrregues policials de l’1 d’octubre.

2
d’octubre

Francesc Melcion

Francesc Melcion Francesc Melcion



Mobilització sense precedents contra la violència de l’Estat 
amb una manifestació massiva i una vaga general contra la repressió 
policial de l’1-O. Des de primera hora del matí fins al vespre per tota 
la geografia de Catalunya es desplega un manifestòdrom gegant en 
què conflueixen diverses protestes en una. El lema ‘Els carrers seran 
sempre nostres’ es va fer realitat. 

3
d’octubre

David Borrat

Pere Virgili



David Borrat
Manolo Garcia

David Borrat



Felip VI aplana el camí a Rajoy per 
a l’aplicació del 155 i obvia el diàleg 
en un missatge institucional en el qual 
no menciona la violència policial i acusa 
el Govern de “deslleial”. 

3
d’octubre

Marc Rovira



El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; el 
president de l’ANC, Jordi Sànchez, i el d’Òmnium Cultural, 
Jordi Cuixart, citats per l’Audiència Nacional per un delicte 
de sedició per les mobilitzacions del 20 de setembre. 

4
d’octubre

Andreu Dalmau/EFE



Rajoy aprova un decret que 
facilita la fuga d’empreses. Les 
primeres a fer-ho són CaixaBank i Banc 
Sabadell, que traslladen la seva seu 
social fora de Catalunya. 

5
d’octubre

Pere Tordera



L’unionisme desembarca a Barcelona amb 350.000 
manifestants segons la Guàrdia Urbana, 950.000 segons 
l’organització. “Som la majoria silenciosa”, és el clam que es repeteix 
entre els manifestants que desfilen per la Via Laietana equipats 
amb banderes espanyoles, alguna senyera i pancartes contra el 
diàleg i a favor de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Els 
crits de “Puigdemont, a la presó”, “Catalunya és Espanya”, “Yo soy 
español” i “TV3 manipuladora” són els que s’escolten més a la 
marxa. Entre els que s’han mobilitzat hi ha catalans i gent arribada 
d’arreu de l’Estat desplaçada expressament per recordar als 
independentistes que “Catalunya és Espanya”.

8
d’octubre

Quique García/EFE
Pere Virgili



El president Carles Puigdemont posa en pausa la DUI 
per obrir una última porta al diàleg. Doble missatge de 
Puigdemont. D’una banda, fer-se seu el mandat sorgit de les 
urnes de l’1-O de fer de Catalunya un estat independent en 
forma de república. De l’altra, posar en suspens la declaració 
d’independència, prèviament signada, per fer una última oferta 
de diàleg a l’Estat i reclamar a la comunitat internacional que s’hi 
impliqui a fons. 

10
d’octubre

Josep Lago/AFP



Rajoy activa el 155 i es nega a la 
mediació pel referèndum. A més, 
requereix al Govern que aclareixi si 
ha declarat la independència abans 
d’intervenir l’autonomia. 

11
d’octubre

Cèlia Atset



Albiol apunta a la intervenció 
d’Ensenyament i dels Mossos. 
L’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució podria suposar la tutela 
dels Mossos d’Esquadra i de la 
conselleria d’Ensenyament, dues de 
les competències del Govern més 
assenyalades per l’unionisme.

13
d’octubre

Manolo Garcia



Presos polítics. El dia que el president de la Generalitat 
reitera la porta oberta al diàleg en la resposta al requeriment 
fet per la Moncloa, l’Audiència decreta presó incondicional 
sense fiança per a Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, 
i Jordi Sànchez, president de l’ANC, pel delicte de sedició. La 
magistrada situa Sànchez i Cuixart com els principals instigadors 
de la mobilització davant la seu d’Economia que, al seu parer, va 
dificultar que la Guàrdia Civil pogués abandonar el lloc.
D’altra banda, la jutge denega al fiscal l’empresonament de Josep 
Lluís Trapero però li retira el passaport.

16
d’octubre

Javier Barbancho



Clam arreu de Catalunya per la llibertat de Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart. Milers de persones van fer, primer, una aturada 
a les dotze del migdia davant dels seus centres de treball, i a les 
vuit del vespre van omplir les places de les capitals.

Fins a 200.000 persones converteixen la Diagonal en un mar 
d’espelmes per exigir la llibertat dels líders de les entitats.

17
d’octubre

Cèlia Atset
Francesc Melcion


