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CRONOLOGIA 2012
Josep Corbella

1 de gener
—  Se celebra el desè aniversari del llançament d’un euro que ha trontollat 

durant el 2012.
—  Entra en vigor la modificació de la Llei de protecció dels animals, que 

aboleix l’excepció de les curses de braus, tramitada mitjançant una 
iniciativa legislativa popular (ILP), que prohibeix les curses de braus a 
Catalunya, i aprovada pel Parlament de Catalunya. 

—  Dinamarca assumeix la presidència semestral del Consell de la Unió 
Europea.

3 de gener
—  Tanca la botiga de discos CD Drome del barri del Raval de Barcelona 

després de vint anys de trajectòria.
—  Conflictes al Besòs entre la comunitat gitana i la senegalesa, després de 

l’homicidi d’un membre d’aquest país.

13 de gener
—  El vaixell Costa Concordia de Costa Cruceros encalla a la costa de l’illa de 

Giglio en un accident que causa trenta-dos morts, entre els quals un 
mallorquí.

14 de gener
—  Albert Bosch arriba al pol Sud geogràfic de la Terra sol i sense assistència 

externa.

17 de gener
—  L’eurodiputat socialdemòcrata alemany Martin Schulz és escollit pre-

sident del Parlament Europeu.
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19 de gener
—  El Departament de Justícia dels Estats Units tanca el web megaupload.com 

i en deté el fundador, Kim Schmitz, a Nova Zelanda, en una operació 
contra la pirateria a la xarxa.

22 de gener
—  Un 67 % dels croates vota a favor de l’adhesió a la Unió Europea en refe-

rèndum.

23 de gener
—  Queixes de les entitats socials per la gestió de la renda mínima d’inser-

ció (RMI).

24 de gener
—  Es constata un canvi de tendència del saldo migratori. Se’n van més 

persones que no pas en vénen.

25 de gener
—  El jurat popular del «judici dels vestits» declara l’expresident de la Ge-

neralitat valenciana Francisco Camps i l’exsecretari del Partit Popular 
de la Comunitat Valenciana (PPCV) Ricardo Costa no culpables de la 
peça vinculada al cas Gürtel, la trama corrupta que també hauria servit 
per a finançar il·legalment el PP.

27 de gener
—  Spanair tanca per problemes de liquiditat en no associar-se amb Qatar 

Airways, i deixa vint-i-dos mil passatgers sense volar. L’Ajuntament de 
Barcelona hi perd cinquanta milions en ajudes.

6 de febrer
—  Mor Antoni Tàpies, pintor i escultor reconegut internacionalment i 

artista compromès.

8 de febrer
—  Sentència del Tribunal Suprem que atorga a Catalunya la potestat en la 

tramitació, la resolució i el pagament de les subvencions provinents 
dels diners que recapta l’Estat pel 0,7 % de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF).

09 SOC_CATALANA_2013.indd   110 26/11/13   18:35



C
R

O
N

O
LO

G
IA

 2
0

1
2

111

10 de febrer
—  El Consell de Ministres aprova la reforma de la legislació laboral mit-

jançant el Reial decret llei 3/2012.

14 de febrer
—  Retallades a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

(ACCD), que ha passat de rebre quaranta-nou milions el 2010, a vint-i-
dos milions el 2011 i quinze el 2012.

15 de febrer
—  Els alumnes de l’institut d’educació secundària (IES) Lluís Vives de Va-

lència es manifesten contra les retallades i la policia carrega brutalment 
contra ells.

16 de febrer
—  Segons dades del Departament de Benestar Social i Família, l’any passat es 

van presentar mil tres-centes denúncies per maltractaments a gent gran.

17 de febrer
—  El Govern retalla el 3 % dels sous dels treballadors públics.

1 de març
—  Sèrbia aconsegueix l’estatus de país candidat a l’adhesió a la Unió Europea.
—  Herman van Rompuy renova el mandat al capdavant del Consell 

Europeu per dos anys i mig més.

2 de març
—  Es firma el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança de la Unió 

Econòmica i Monetària.

4 de març
—  Vladímir Putin és escollit per tercera vegada president de Rússia, amb  

el 63 % dels vots.

8 de març
—  Els vint-i-un jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dic-

taminen que l’educació dels infants del demandant ha de ser en caste-
llà, perquè el seu pare així ho ha demanat, tot i que no cal canviar el 
sistema educatiu català.
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10 de març
—  Neix formalment l’Assemblea Nacional Catalana amb la finalitat 

d’aconseguir la independència de Catalunya.

12 de març
—  Un matrimoni de restauradors de Siurana decideix dur a terme la in-

submissió fiscal. S’hi sumen diversos municipis (Arenys de Munt, Ber-
ga) i altres entitats. Es crea la plataforma Diem Prou.

13 de març
—  Mor l’escriptora Teresa Pàmies, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 

activista comunista i de profundes conviccions socials.

14 de març
—  El Govern anuncia el pla «Catalunya emprèn», en què inverteix 

dos-cents milions per a generar cent mil llocs de treball en quatre anys.

19 de març
—  Segons el panel del Ministeri d’Agricultura, Catalunya continua sent la 

primera comunitat en despesa per consum, però baixa fins al quart lloc en 
despesa alimentària. Els jubilats compren més que les famílies amb nens.

20 de març
—  L’Audiència Provincial de Palma condemna l’expresident balear Jaume 

Matas a sis anys i dos mesos de presó pel cas Palma Arena.

24 de març
—  La presentació de la balança fiscal de Catalunya, i del dèficit fiscal que 

inclou, fa renéixer el debat sobre aquestes qüestions. 

29 de març
—  Vaga general a l’Estat espanyol per a protestar contra la reforma laboral 

del Govern.
—  Inici del moviment No Vull Pagar a partir del vídeo de Josep Casadellà, 

veí d’Anglès, contra els peatges de les autopistes catalanes.

1 d’abril
—  Entra en vigor la iniciativa ciutadana europea que permet als ciutadans 

europeus proposar legislació directament a les institucions europees.

09 SOC_CATALANA_2013.indd   112 26/11/13   18:35



C
R

O
N

O
LO

G
IA

 2
0

1
2

113

—  El Govern central anuncia una amnistia fiscal per a blanquejar 
vint-i-cinc mil milions i un pla per a lluitar contra el frau fiscal i laboral.

2 d’abril
—  La visita de Merkel a Madrid centra cada cop més l’atenció en el model 

alemany de menys atur, però més feines precàries, i formació profes-
sional en alternança. Igual que l’aparició de la categoria de treballadors 
en situació de pobresa a tot Europa.

10 d’abril
—  El municipi de Rasquera aprova el pla anticrisi (cultiu de marihuana) 

proposat per l’Ajuntament amb el 56,3 % dels vots favorables.

11 d’abril
—  La mort de quatre romanesos al Poble Nou posa en relleu el punt mort 

en què es troben les obres del districte 22@, i l’existència d’un nou bar-
raquisme i d’uns tres mil sense sostre a Barcelona. 

17 d’abril
—  La presidenta de l’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expropia 

YPF a la multinacional petrolera Repsol-YPF per raons d’interès nacio-
nal. Evo Morales a Bolívia ja havia fet el mateix amb dues filials d’Iber-
drola.

18 d’abril
—  Comença la recollida de firmes promoguda per la Plataforma d’Afec-

tats per la Hipoteca (PAH) per a tramitar una ILP amb la finalitat de 
regular la dació en pagament amb efectes retroactius.

22 d’abril
—  Creix la presència de l’extrema dreta en la primera volta de les eleccions 

franceses, que obté un 23,45 % en el conjunt del Llenguadoc-Rosselló. 
També ho fa en altres països com Grècia, amb Aurora Daurada.

23 d’abril
—  El tribunal especial Landsdómur absol l’exprimer ministre islandès 

Geir H. Haarde de responsabilitats per la crisi financera, però el con-
demna per negligència, en no haver-se reunit amb els ministres per 
analitzar la situació que va portar al col·lapse bancari del país el 2008.
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24 d’abril
—  Creix la negativa a pagar els peatges.

6 de maig
—  Comiat de Pep Guardiola com a entrenador de l’FC Barcelona en fina-

litzar l’últim partit de Lliga.

8 de maig
—  François Hollande és escollit president de la República Francesa en vèn-

cer en la segona volta de les eleccions presidencials el conservador 
Nicolas Sarkozy.

9 de maig
—  El Govern espanyol anuncia retallades de deu mil milions d’euros als 

pressupostos d’educació i salut, i nacionalitza el banc Bankia.

10 de maig
—  Vint-i-cinquè aniversari de l’inici d’emissions de Catalunya Música.

15 de maig
—  El Govern d’Artur Mas presenta el tercer paquet d’ajustaments per a 

reduir el dèficit en mil cinc-cents milions d’euros, tal com li exigeix el 
Govern espanyol.

—  Primer aniversari del moviment 15M, amb manifestacions i acampades 
en diverses ciutats de Catalunya i Espanya.

17 de maig
—  El Govern de la Generalitat anuncia un 33 % de retallades a les escoles 

bressol.

18 de maig
—  Facebook surt al mercat borsari (Wall Street) amb una valoració de 

vuitanta-dos mil milions d’euros.

20 de maig
—  Es concentren unes quinze mil persones per defensar el dret de treba-

llar dels discapacitats.
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22 de maig
—  Manifestacions a tot l’Estat per les retallades en el sistema educatiu.

23 de maig
—  Després de moltes manifestacions, Egipte inicia la primera volta de les 

eleccions presidencials, les primeres eleccions lliures i democràtiques 
de la història del país.

27 de maig
—  TV3 emet La Marató per la pobresa.

30 de maig
—  El Tribunal Especial per Sierra Leone condemna a cinquanta anys de 

presó l’exdictador de Libèria per crims de lesa humanitat. És la primera 
sentència dictada per un tribunal penal internacional contra un excap 
d’Estat des dels judicis de Nuremberg.

—  Punt àlgid del moviment No Vull Pagar, quan la magnitud de les pro-
testes fa aixecar les barreres dels peatges a Mollet i a Girona Sud. A final 
d’any, es calcula que unes cent mil persones s’hi han afegit.

6 de juny
—  Els avis de Bellvitge de l’Hospitalet abandonen la protesta després de set 

mesos tancats a l’ambulatori Marina.

8 de juny
—  A causa de la crisi, l’Estat espanyol emet un 11,5 % menys de CO2, però 

continua estant a la cua d’Europa en el compliment del Tractat de Kyoto.

13 de juny
—  La llei que proposa que no calgui saber català per a ser funcionari a les 

Balears supera el primer tràmit parlamentari.

14 de juny
—  El darrer estudi de la Creu Roja posa en relleu que una de cada tres 

persones grans usuàries ha ajudat algun familiar.

16 de juny
—  Liu Yang, de trenta-tres anys, a bord de la nau Shenzou, és la primera 

dona astronauta xinesa que vola a l’espai.
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17 de juny
—  Egipte conclou la segona volta de les eleccions presidencials, l’islamista 

Muhammad Mursi obté la victòria i es converteix en el primer presi-
dent escollit democràticament al país.

—  Se celebra el Dia Universal de la Sardana, en què es demana que en cada 
audició o aplec s’interpreti la sardana escollida com a símbol d’unitat: 
enguany, El saltiró de la cardina, del mestre Vicenç Bou.

18 de juny
—  L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) aglutina quatre-

cents seixanta-nou consistoris i vint-i-tres consells comarcals.

19 de juny
—  Mor l’escriptor de Roda de Ter Emili Teixidor.

20 de juny
—  Sentència del Tribunal Constitucional que legalitza Sortu.

21 de juny
—  El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judi-

cial dimiteix dels seus càrrecs a causa dels viatges privats que va pagar 
amb fons públics.

23 de juny
—  Entra en vigor la mesura coneguda com l’«euro per recepta», taxa ad-

ministrativa de la Generalitat de Catalunya.

26 de juny
—  El Tribunal Suprem anul·la parcialment el Decret d’educació infantil i 

exigeix que el castellà, com el català, també sigui llengua vehicular.

30 de juny
—  Acte inaugural del Correllengua a Ripoll, amb l’homenatge a Lluís 

Maria Xirinacs.

1 de juliol
—  Xipre assumeix la presidència semestral del Consell de la Unió Europea.
—  Espanya guanya l’Eurocopa de Polònia i Ucraïna contra Itàlia, amb sis 

catalans.
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4 de juliol
—  Descobriment del bosó o partícula de Higgs.
—  La Policia Nacional recupera el Codi Calixti, una guia del camí de Sant 

Jaume del segle xii, robat de la catedral de Santiago de Compostel·la.

10 de juliol
—  Rajoy declara: «Faig l’única cosa que puc fer. Aplico mesures d’excep-

ció. A Espanya no tenim llibertat d’escollir». Nou paquet de retallades 
(dependència, sous dels funcionaris, prestacions de l’atur, allargament 
de l’edat de jubilació...) i pujada de l’IVA al 21 %.

13 de juliol
—  Green Peace denuncia la mala gestió de la costa catalana.

18 de juliol
—  El grup salafista Moviment per la Unicitat i la Gihad a l’Àfrica Occiden-

tal (Mujao) allibera, després de gairebé nou mesos de segrest, els coope-
rants Fernández de Rincón, Gonyalons i Urru.

20 de juliol
—  Prop de mig milió de persones es manifesten a Barcelona contra les re-

tallades.

22 de juliol
—  Inici de l’incendi de la Jonquera, que s’estén per l’Alt Empordà durant 

cinc dies, afecta unes catorze mil hectàrees i causa tres morts.

25 de juliol
—  Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

i Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) aproven en votació al Parlament 
la proposta de pacte fiscal, per negociar-la amb el Govern central.

13 d’agost
—  Segons el Departament d’Empresa i Ocupació, entre gener i maig es 

van presentar 2.779 expedients de regulació d’ocupació (ERO), que 
afecten 41.413 treballadors, amb un increment, per tant, del 89 %.

23 d’agost
—  El rècord de turistes estrangers no es tradueix en més ocupació hotelera.
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1 de setembre
—  Entrada en vigor del nou increment de l’impost sobre el valor afegit 

(IVA).

3 de setembre
—  Un grup d’activistes de la PAH irromp a l’interior d’un supermercat de 

Vilafranca del Penedès per a emportar-se aliments per a les famílies 
sense recursos, emulant l’alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel 
Sánchez Gordillo. 

7 de setembre
—  El Govern de la Generalitat de Catalunya presenta, com a alternativa a 

l’Eurovegas, Barcelona World, sis parcs temàtics al costat de Port Aven-
tura.

—  Las Vegas Sands Corporation, propietat de Sheldon Adelson, tria la 
Comunitat de Madrid, en lloc de Catalunya, per instal·lar-hi l’Euro- 
vegas.

11 de setembre
—  Convocats per diferents entitats de la societat civil, 1.500.000 catalans es 

manifesten per la Diada sota el lema de l’Assemblea Nacional Catalana: 
«Catalunya, nou Estat d’Europa».

—  Vintè aniversari de l’inici d’emissions de Catalunya Informació.

17 de setembre
—  El parc Zuccotti, a prop de Wall Street, és ocupat pels indignats de Nova 

York.

19 de setembre
—  Mor Santiago Carrillo, responsable històric del Partit Comunista Espa-

nyol.

20 de setembre
—  Reunió entre Artur Mas i Mariano Rajoy pel pacte fiscal amb Catalu-

nya. Aquest últim s’oposa a negociar la proposta d’un concert econò-
mic per a Catalunya.

21 de setembre
—  Neix l’embrió d’una hisenda pròpia amb les quatre diputacions. 
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25 de setembre
—  Es du a terme la convocatòria «Rodea el Congreso» com a manifestació 

del malestar ciutadà amb la política social i econòmica a Madrid, que 
s’acaba amb incidents.

—  Cinquantè aniversari de les riuades del Vallès Occidental del 1962.
—  El president de la Generalitat, Artur Mas, anuncia la convocatòria 

d’eleccions anticipades al debat de política nacional, arran de la negativa 
al pacte fiscal del Govern de l’Estat espanyol i la manifestació de la Diada.

—  La Generalitat de Catalunya sol·licita acollir-se al Fons de Liquiditat 
Autonòmic (FLA) per a fer front als pagaments, amb la condició de re-
duir el sector públic i fer reformes estructurals. Així mateix, la conces-
sió està condicionada al compliment dels objectius de dèficit públic.

27 de setembre 
—  Els Mossos d’Esquadra, dirigits pel jutjat d’instrucció número 1 de Sa-

badell i la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, escorcollen les depen-
dències de l’Ajuntament de Sabadell per un presumpte cas de corrup-
ció (cas Mercuri). 

1 d’octubre
—  La Caixa absorbeix Bankpime. Recapitalització i concentració de les 

entitats financeres.

6 d’octubre
—  S’inicia el XXIV Concurs Casteller de Tarragona, que es realitza durant 

dues jornades seguides per encabir-hi les trenta-dues colles castelleres 
que hi participen. Guanyen els Castellers de Vilafranca per sisena vega-
da consecutiva.

7 d’octubre
—  Hugo Chávez aconsegueix la seva quarta victòria presidencial.

13 d’octubre
—  El Club Patí Vic insereix en la seva samarreta el logotip de l’Assemblea 

Nacional Catalana i la bandera estelada.

14 d’octubre
—  Felix Baumgartner es converteix en el primer ésser humà que trenca la 

barrera del so en una caiguda lliure des de trenta-nou mil metres d’altura.
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15 d’octubre
—  El Govern escocès i el britànic firmen a Edimburg l’acord que trans-

fereix a Escòcia les competències per a celebrar un referèndum per la 
independència la tardor del 2014.

16 d’octubre
—  Inici de l’operació Emperador contra el blanqueig de diners, dirigida per 

l’Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció.

17 d’octubre
—  Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa. Segons l’Institut d’Es-

tadística de Catalunya (Idescat), el 21,9 % dels catalans tenen una renda 
inferior al llindar de pobresa; el 28,01 % dels nens viuen en famílies per 
sota d’aquest llindar; el 29,5 % dels catalans viuen en risc de pobresa 
(renda i privacions); el 57 % tenen dificultats per a arribar a fi de mes, i 
el 15,5 % paguen amb retard els rebuts de l’habitatge.

21 d’octubre
—  Les eleccions al País Basc aconsegueixen una majoria sobiranista en què 

Bildu irromp com a segona força, mentre que a Galícia el PP obté la 
majoria absoluta. El partit socialista perd posicions en els dos processos 
electorals.

27-28 d’octubre
—  Se celebra la primera Fira d’Economia Solidària de Catalunya.

31 d’octubre
—  Debat al Parlament català sobre la renda mínima.

1 de novembre
—  Els Castellers de Vilafranca descarreguen un castell inèdit, el 7 de 9 amb 

folre, i signen una actuació històrica i d’extrema dificultat.
—  Se celebra el 36è Aplec Excursionista dels Països Catalans a Prada de 

Conflent durant quatre dies.
—  Entrada en vigor de l’impost sobre les estades en establiments turístics 

(taxa turística) establert pel Govern de la Generalitat.

2 de novembre
—  Mor a Zamora Agustín García Calvo, escriptor, filòsof i filòleg.
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5 de novembre
—  Tanca l’Espai Mallorca, obert des del 1998.

6 de novembre
—  Barack Obama guanya per segona vegada les eleccions presidencials als 

Estats Units.

9 de novembre
—  S’estrena la pel·lícula Fènix 11.23, en què es denuncia la persecució d’un 

jove de Lloret acusat de terrorisme.

10 de novembre
—  Se celebren els actes de cloenda del Correllengua a Perpinyà, que 

enguany té el lema de «Llengua, cultura i llibertat».

14 de novembre
—  Segona vaga general a l’Estat espanyol dins de la jornada paneuropea de 

mobilitzacions. 

16 de novembre
—  Entra en vigor el Reial decret llei 27/2012, de mesures urgents per a re-

forçar la protecció dels deutors hipotecaris, aprovat pel Govern, que 
no respon a les expectatives dels afectats. La PAH pren més protago-
nisme.

17 de novembre
—  Circula un informe anònim del Ministeri de l’Interior en què s’acusa 

Artur Mas de tenir comptes a l’exterior.

18 de novembre
—  Xi Jinping és escollit secretari general del Partit Comunista en substi-

tució de Hu Jintao.
—  L’empresari Jordi Comas, president de la Federació d’Organitzacions 

Empresarials de Girona (FOEG), mor durant un atracament a casa seva 
a Platja d’Aro.

25 de novembre
—  Els resultats de les eleccions a Catalunya marquen un avenç de les 

opcions favorables a l’autodeterminació. Recula Convergència, tot i 
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que guanya i avança Esquerra Republicana, que es col·loca com a segon 
partit. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) obté els seus pitjors 
resultats. El Partit Popular (PP) guanya un escó. ICV i Ciutadans pro-
gressen i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) entra al Parlament. 
Solidaritat desapareix.

26 de novembre
—  Comença la XVIII Cimera Mundial sobre el Canvi Climàtic de les Na-

cions Unides a Doha amb l’objectiu de reduir l’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle. 

29 de novembre
—  L’Organització de les Nacions Unides (ONU) admet Palestina com a 

Estat observador no membre de les Nacions Unides.

3 de desembre
—  L’expresident de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empre-

sarials (CEOE) és detingut per la Policia Nacional, dins de l’operació  
Creuer, acusat de treure cinquanta milions d’euros de l’Estat espanyol 
per evitar pagar els creditors de Marsans. L’alcalde de Sabadell també 
declara davant dels jutjats.

5 de desembre
—  Sentència del Tribunal Suprem que anul·la la sanció de tres-cents mil 

euros imposada per la Generalitat valenciana a Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV) i cessament de les emissions televisives de TV3 al ter-
ritori valencià.

6 de desembre
—  Rècord solidari del Banc dels Aliments, que dobla les xifres de l’any 

anterior.

7 de desembre
—  Finalitza la XVIII Cimera Mundial sobre el Canvi Climàtic de les Na-

cions Unides a Doha amb l’acord de prorrogar fins a l’any 2020 el Pro-
tocol de Kyoto.

15 de desembre
—  La Unió Europea rep el Premi Nobel de la Pau. El poeta Francesc Garri-

ga rep el premi Carles Riba.
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16 de desembre
—  Shinzo Ave, conservador, és escollit primer ministre japonès per majo-

ria absoluta.

17 de desembre
—  La revolta iniciada a Tunísia fa dos anys continua i s’estén a molts països. 

Gaddafi ja no regna a Líbia. A Egipte se celebra la primera volta de la 
votació de la nova constitució. Els rebels arriben a les portes de Damasc 
en una guerra cada cop més cruenta.

19 de desembre
—  El president de la Generalitat de Catalunya en funcions, Artur Mas, de 

CiU, i el president d’ERC, Oriol Junqueras, signen el pacte de governa-
bilitat 2012-2016, que inclou una consulta sobre el futur polític de Cata-
lunya.

—  En el llarg procés de negociacions, Nissan pressiona en favor de la doble 
escala salarial.

21 de desembre
—  Artur Mas és investit president de la Generalitat de Catalunya, en pri-

mera volta, amb el suport de CiU i ERC i el vot en contra de la resta de 
partits.

28 de desembre
—  Un tribunal de Reykjavík (Islàndia) condemna dos exbanquers a nou 

mesos de presó per haver concedit préstecs fraudulents a una empresa, 
propietària de les accions de Glitnir, per a reflotar-la. L’operació va te-
nir pèrdues de 53,7 milions d’euros.

29 de desembre
—  Any rècord de desnonaments. Catalunya és la comunitat més afectada 

per aquests processos. 

31 de desembre
—  Mor Moisès Broggi, cirurgià i humanista catalanista.
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