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i. els temps antics

la prehistòria  1 000 000 - 100 000 ac: Paleolític inferior.
 450 000 ac: Primeres restes humanes a Talteüll.
 5000 ac: neolític.
 4000/3500 - 2500/2000 ac: cultura megalítica.
 1800-650 ac: edat del Bronze.

la colonització grega  600-50 ac: Fundació d’Emporion (empúries).
 Segle iv ac: Fundació de Rhode (roses).
 218-202 ac: Segona Guerra Púnica.

els ibers  600 ac - 50 ac: cultura ibèrica.
 Segle vi ac: Fundació d’Ullastret.
 206 ac: revolta d’indíbil i mandoni.

la romanització  218 ac: arribada dels romans a Emporion i establiment a Tarraco.
 197 ac: creació de la província romana Hispania Citerior, amb capital a Tarraco.
 c. 100 ac: Fundació de les primeres ciutats: Tarraco (Tarragona), Baetulo (Badalona),  
  Iluro (mataró), Iesso (Guissona), empúries romana.
 c. 75 ac: Fundació de Gerunda (Girona).
 Final segle i ac: Fundació de Dertosa (Tortosa).
 26-25 ac: august a Tarraco, que esdevé el centre de govern de l’imperi romà.
 c. 15-10 ac: Fundació de Barcino (Barcelona).

els visigots  415: Barcelona, capital dels visigots.
 472: Tarragona, en poder dels visigots.
 540: concili de Barcelona.
 641: concili de Terrassa.

cronologia bàsica de  
la història de catalunya
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 1137: compromís matrimonial de ramon Berenguer iV amb Peronella d’aragó.
 1148: ramon Berenguer iV reconquereix Tortosa.
 1149: ramon Berenguer iV i ermengol Vi d’Urgell reconquereixen lleida, Fraga i mequinensa.  
  Fi de la reconquesta catalana.

la consolidació  1162-1196: alfons el cast, rei.

de l’estat-nació /  1196-1213: Pere el catòlic, rei.

el regne de mallorca /  1213: desfeta de muret.

l’expansió a la mediterrània
 1213-1276: Jaume i, rei.

 1229: conquesta de mallorca.
 1232-1245: conquesta del regne de València.
 1243: inici de la construcció de les drassanes.
 1276-1285: Pere el Gran, rei.
 1282: conquesta de Sicília.
 1285-1291: alfons el Franc, rei.
 1291-1327: Jaume ii, rei.
 1311-1388: els catalans a Grècia.
 1323: conquesta de Sardenya.
 1327-1336: alfons el Benigne, rei.

Un llarg període de crisi 1336-1387: Pere el cerimoniós, rei.
 1333: mal any primer.
 1348: Pesta negra.
 1359: diputació del General o Generalitat.
 1387-1396: Joan i, rei.
 1390: Pèrdua dels ducats d’atenes i neopàtria.
 1391: atacs als barris jueus de Barcelona, Girona i lleida.
 1396-1410: martí l’humà, rei.
 1401: creació de la Taula de canvi de Barcelona.
 1410: mor martí l’humà sense deixar successor.
 1410-1412: compromís de casp.

ii. la formació i consolidació d’un estat sobirà

el naixement de catalunya /  711: els musulmans envaeixen la Península.

la catalunya islàmica 713-720: els musulmans ocupen el territori català.
 785: Girona en poder dels francs.
 801: Barcelona en poder dels francs.
 801-820: Berà, comte.
 820-826: rampó, comte.
 826-832: Bernat i de Septimània, comte.
 832-835: Berenguer i de Tolosa, comte.
 835-844: Bernat i de Septimània, comte.
 844-848: Sunifred i, comte.
 848-850: Guillem i, comte.
 848-852: aleram, comte.
 852-858: odalric, comte.
 858-864: Unifred, comte.
 865-878: Bernat ii de Gòtia, comte.
 878-897: Guifré i, dit el Pelós, comte.
 897-911: Guifré ii, també anomenat Borrell i, comte.
 911-950: Sunyer i, comte.
 947-966: Borrell ii i miró, comtes.
 966-993: Borrell ii, comte.
 993-1018: ramon Borrell, comte.
 998: independència del territori català respecte dels francs.
 1018-1035: Berenguer ramon i i ermessenda, comtes.
 1035-1076: ramon Berenguer i, comte.
 1067: ramon Berenguer i compra els comtats de carcassona i rasés.
 1076-1082: ramon Berenguer ii, comte.
 1076-1097: Berenguer ramon ii, comte.
 1097-1131: ramon Berenguer iii, comte.
 1131-1162: ramon Berenguer iV, comte.
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 1621-1665: Felip iV, rei.
 1634: el bandoler Joan Sala Ferrer, àlies Serrallonga, executat.
 1638: Pau claris, president de la diputació del General.
 1640, juny, 7: corpus de Sang.
 1641: república catalana.
 1641-1643: lluís i [lluís Xiii de França].
 1643-1652: lluís ii [lluís XiV de França].
 1652: catalunya perd la guerra amb castella.
 1659: Pau dels Pirineus, pèrdua del rosselló i part de la cerdanya.
 1665-1700: carles ii, rei.

la Guerra de Successió  1701-1702: Felip V celebra corts a catalunya.

i l’11 de setembre de 1714 1705, juny, 20: Pacte de Gènova.
 1705: carles d’àustria, rei dels catalans.
 1705-1706: carles d’àustria celebra corts a catalunya.
 1706, març, 13: Felip V és aclamat a cervera.
 1706, juny, 24: carles és proclamat rei a madrid.
 1707, abril, 25: Batalla d’almansa.
 1707, octubre, 14: lleida en poder de Felip V.
 1711, gener, 25: Girona en poder de Felip V.
 1711, octubre,12: carles d’àustria, rei de l’imperi Germànic.
 1713, abril, 11: Tractat d’Utrecht.
 1713, juliol, 15: Tarragona en poder de Felip V.
 1713, agost, 28: Vic en poder de Felip V.
 1714, setembre, 11: Barcelona en poder de Felip V.
 1714, setembre, 18: cardona, la darrera plaça catalana en poder de Felip V.
 1714: dissolució de la diputació del General.
 1715, juliol, 3: mallorca en poder de Felip V. menorca, en poder dels anglesos.
 1716: construcció de la ciutadella militar a Barcelona.
 1716, gener, 16: decret de nova Planta.
 1717: creació de la Universitat de cervera.

 1412-1416: Ferran d’antequera, rei.
 1416-1458: alfons el magnànim, rei.
 1442: conquesta de nàpols.
 1458-1479: Joan ii, rei.
 1462-1472: Guerra civil catalana.
 1462-1463: enric iV de castella, comte de Barcelona i senyor de catalunya.
 1463-1466: Pere de Portugal, rei «intrús» de catalunya.
 1466-1472: renat d’anjou, rei «intrús» de catalunya.
 1472: Pau de Pedralbes.

iii. dins la confederació hispana

la no-unitat d’espanya  1479-1516: Ferran ii, rei.

sota els reis catòlics 1486: Sentència de Guadalupe.
 1487: la inquisició a Barcelona.
 1492: decret d’expulsió dels jueus.
 1492: descobriment d’amèrica.
 1501 i 1506: Pesta a Barcelona.
 1504: mor isabel de castella; Ferran ii, regent.

la catalunya dels àustries 1517-1556: carles i, rei.
 1556-1598: Felip ii, rei.
 1569: la inquisició empresona per heretges oficials de la diputació i excomunica els diputats.
 1574: el virrei empresona dos consellers de Barcelona.
 1578: el bandoler montserrat Poc, executat.
 1598-1621: Felip iii, rei.
 1603: l’exèrcit del virrei contra els bandolers.
 1609-1610: expulsió dels moriscos.
 1611: el bandoler Perot rocaguinarda, indultat.
 1616-1622: cacera de bruixes.
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 1871: La Renaixença, revista catalanista.
 1872-1876: Tercera Guerra carlina.
 1873-1874: Primera república espanyola.
 1873, juny-juliol: esclata el moviment cantonalista al País Valencià, múrcia i andalusia.
 1874: restauració monàrquica. alfons Xii, rei (1875-1885).
 1875-1886: expansió econòmica coneguda com la Febre d’or.
 1876: associació catalana d’excursions científiques.
 1879: Diari Català, primer diari en català.
 1880: i congrés catalanista, promogut per Valentí almirall.
 1880: La Ilustració Catalana, primera revista gràfica en català.
 1881: Federació de Treballadors de la regió espanyola, anarquista.
 1882: centre català, promogut per Valentí almirall.
 1883: ii congrés catalanista.
 1885: memorial de Greuges adreçat a alfons Xii.
 1885-1931: alfons Xiii, rei.
 1886, octubre, 21: centre escolar catalanista.
 1887: lliga de catalunya, escissió conservadora del centre català.
 1888, maig, 20 - desembre, 8: exposició Universal de Barcelona.
 1888, agost: Fundació, a Barcelona, de la UGT i el PSoe.
 1889, març: Foment del Treball nacional, patronal.
 1891, març, 15: Unió catalanista.
 1891: orfeó català.
 1892: Bases de manresa.
 1892: Primera festa modernista a Sitges.
 1893-1896: atemptats socials.
 1894: enric Prat de la riba - Pere muntanyola, Compendi de la doctrina catalanista.
 1896: l’orfeó català estrena el Cant de la Senyera.
 1898, desembre: Pau de París, pèrdua de cuba, Puerto rico i les Filipines.
 1899: el suís Joan Gamper funda el Fc Barcelona.
 1901, abril, 25: lliga regionalista.

iV. la construcció d’un país modern

desenvolupament econòmic  1736: Jacint esteva funda a Barcelona la primera gran fàbrica d’indianes.

al segle xviii 1760: memorial de Greuges.
 1765: comerç directe amb alguns ports del carib.
 1778: decret de lliure comerç amb amèrica.
 1793-1795: Guerra Gran contra França.
 1800: la fàbrica d’erasme de Gònima, al carrer del carme de Barcelona,  
  té entre 800 i 1.000 treballadors.
 1808-1814: Guerra del Francès o de la independència.
 1808, juny, 6 i 14: Batalles del Bruc.
 1812, gener, 26: decret de napoleó que annexa catalunya a França.

la revolució industrial / 1820-1823: Trienni liberal.

la llarga lluita  1823, abril, 14: els cent mil Fills de Sant lluís restauren l’absolutisme.

per la pervivència nacional  1828: el comte d’espanya, capità general, instaura el terror contra els liberals.
 1833, gener: aribau publica l’Oda a la Pàtria.
 1833, setembre, 29: mort de Ferran Vii i caiguda de l’antic règim.
 1833, novembre, 29: obertura de la fàbrica el Vapor, símbol de l’inici de la revolució industrial.
 1833-1840: Primera Guerra carlina.
 1833: divisió de l’estat espanyol en províncies.
 1841: Joaquim rubió i ors publica Lo Gaiter del Llobregat;  
  el pròleg esdevé el símbol de l’inici de la renaixença.
 1846-1849: Segona Guerra carlina, dita dels matiners.
 1848: Formació de la xarxa ferroviària. inaguració del tren de mataró a Barcelona.
 1851: creació de l’institut agrícola català de Sant isidre: defensa dels propietaris agrícoles.
 1868-1873: revolució de Setembre.
 1868: congrés obrer de Barcelona, republicà federal.
 1869: Fundació del sindicat tèxtil les Tres classes del Vapor.
 1870: i congrés obrer espanyol. apoliticisme i adhesió a la Federació regional espanyola  
  de la internacional.
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per la pervivència nacional  1828: el comte d’espanya, capità general, instaura el terror contra els liberals.
 1833, gener: aribau publica l’Oda a la Pàtria.
 1833, setembre, 29: mort de Ferran Vii i caiguda de l’antic règim.
 1833, novembre, 29: obertura de la fàbrica el Vapor, símbol de l’inici de la revolució industrial.
 1833-1840: Primera Guerra carlina.
 1833: divisió de l’estat espanyol en províncies.
 1841: Joaquim rubió i ors publica Lo Gaiter del Llobregat;  
  el pròleg esdevé el símbol de l’inici de la renaixença.
 1846-1849: Segona Guerra carlina, dita dels matiners.
 1848: Formació de la xarxa ferroviària. inaguració del tren de mataró a Barcelona.
 1851: creació de l’institut agrícola català de Sant isidre: defensa dels propietaris agrícoles.
 1868-1873: revolució de Setembre.
 1868: congrés obrer de Barcelona, republicà federal.
 1869: Fundació del sindicat tèxtil les Tres classes del Vapor.
 1870: i congrés obrer espanyol. apoliticisme i adhesió a la Federació regional espanyola  
  de la internacional.
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Segona república 1931, febrer, 18: Fundació d’esquerra republicana de catalunya (erc).

i autonomia 1931, abril, 14: Proclamació de la Segona república.
 1931, abril, 14: macià proclama la república catalana.
 1931, juliol, 14: Projecte d’estatut d’autonomia, anomenat de núria.
 1932, setembre, 9: les corts aproven l’estatut d’autonomia de catalunya.
 1933, desembre, 25: mor Francesc macià, president de la Generalitat.
 1933, desembre, 31: lluís companys, president de la Generalitat.
 1934, octubre, 6: lluís companys proclama l’estat català.
 1936, febrer, 16: el Front d’esquerres de catalunya guanya les eleccions generals.

V. la Guerra civil i la dictadura 

la Guerra civil 1936, juliol, 17-19: rebel·lió militar contra la república.
 1936-1939: Guerra civil.
 1936, juliol, 23: es funda el Partit Socialista Unificat de catalunya (PSUc).
 1936, octubre, 24: decret de col·lectivitzacions.
 1937, gener, 25: Fets de la Fatarella: pistolers de la cnT-Fai assassinen 36 agricultors.
 1937, maig: Fets de maig.
 1938, febrer, 1: les corts de la república es reuneixen a montserrat.
 1938, abril, 3: les tropes de Franco ocupen lleida.
 1938, abril, 5: Franco deroga l’estatut d’autonomia de catalunya.
 1938, juliol, 25 - novembre, 15: Batalla de l’ebre.
 1939, gener, 15: Tarragona, en poder de Franco.
 1939, gener, 26: l’exèrcit feixista ocupa Barcelona.
 1939, febrer, 1: darreres corts de la república al castell de Figueres.
 1939, febrer, 5: Girona, en poder de Franco. el president companys s’exilia a França.
 1939, març, 28: Franco entra a madrid.
 1939, març, 30: l’exèrcit de Franco ocupa alacant.
 1939, abril, 1: Fi de la Guerra civil.

 1901, maig, 19: Triomf electoral catalanista dels quatre presidents  
  (ateneu, Societat d’amics del País, Foment del Treball nacional i lliga industrial).
 1903: centre autonomista de dependents del comerç i de la indústria (cadci).
 1905, novembre, 25: els militars destrueixen la redacció del ¡Cu-Cut!
 1906, febrer: Solidaritat catalana.
 1906: arrencada del noucentisme.
 1907, juny, 18: institut d’estudis catalans.
 1907, juliol, 25: Solidaritat obrera.
 1908: Palau de la música catalana, de lluís domènech i montaner.
 1909, juliol, 26 - agost, 2: Setmana Tràgica.
 1910-1911, setembre, 8: confederació nacional del Treball (cnT).
 1913: Normes ortogràfiques del català modern, de Pompeu Fabra.
 1914-1925: mancomunitat de catalunya.
 1917, agost, 13: Vaga general convocada per la UGT i la cnT.
 1919, febrer-març: Vaga de la canadenca, companyia hidroelèctrica.
 1920-1923: Pistolerisme a Barcelona.
 1920, novembre: assassinat de l’advocat laboralista Francesc layret.
 1922, juny, 4-5: acció catalana, escissió de la lliga.
 1922, juliol, 18: estat català, independentista, fundat per Francesc macià.
 1923, gener: congrés de la Unió de rabassaires.
 1923, març: assassinat del dirigent de la cnT Salvador Seguí, el Noi del Sucre.
 1923, juliol: Unió Socialista de catalunya.
 1923-1930: dictadura de Primo de rivera.
 1925, març, 20: dissolució de la mancomunitat.
 1925, maig: Fracassa el complot del Garraf contra alfons Xiii.
 1926, novembre: Francesc macià intenta envair catalunya (Fets de Prats de molló).
 1927, juliol: Fundació a València de la Federació anarquista ibèrica (Fai).
 1929, maig, 19: inauguració de l’exposició internacional de Barcelona.
 1930, gener: dimissió de Primo de rivera.
 1930, agost: Pacte de Sant Sebastià.
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 1979, abril, 1: Primeres eleccions democràtiques als ajuntaments.
 1979, octubre, 25: referèndum d’aprovació de l’estatut d’autonomia.
 1980, març, 20: Primeres eleccions al Parlament de catalunya. Jordi Pujol, president de la Generalitat.
 1983, abril, 18: llei de normalització lingüística.
 1983, juny: catalunya ràdio inicia les emissions.
 1984, gener, 1: Televisió de catalunya, TV3, inicia les emissions.
 1992, juliol, 25: inauguració dels Jocs olímpics de Barcelona.
 2003, novembre, 16: eleccions al Parlament de catalunya. Pasqual maragall, president de la Generalitat.
 2004: Fòrum de les cultures de Barcelona.
 2006, març, 30: el Parlament de catalunya aprova el nou estatut d’autonomia.
 2006, juliol, 19: el rei Joan carles i sanciona el nou estatut d’autonomia, que serà publicat  
  l’endemà al Boe.
 2006, novembre, 1: eleccions al Parlament de catalunya. José montilla, president de la Generalitat.
 2009, setembre, 9: el Tribunal constitucional deixa sense efecte articles significatius de  
  l’estatut d’autonomia de 2006.

cap a la independència 2010, juliol, 10: imponent manifestació a Barcelona en resposta a la sentència  
  del Tribunal constitucional que retallava l’estatut.
 2010, novembre, 28: eleccions al Parlament de catalunya. artur mas, president de la Generalitat.
 2011, març, 11: el Parlament de catalunya aprova convocar consultes en favor del dret a decidir  
  i la independència.
 2011, desembre, 14: es constitueix l’associació de municipis per la independència.
 2012, juliol, 25: el Parlament de catalunya insta el govern espanyol a negociar un pacte fiscal.
 2012, setembre, 11: Un milió i mig de persones es manifesten a Barcelona demanant  
  la independència de catalunya.
 2012, setembre, 27: el Parlament de catalunya aprova per majoria absoluta fer una consulta  
  al poble català per tal que decideixi el seu futur. 
 2012, novembre, 25: eleccions al Parlament de catalunya. Victòria clara de convergència  
  i Unió i dels partits independentistes. 
 2012, desembre, 21: artur mas, reelegit president de la Generalitat.

Franquisme i repressió 1939, febrer, 9: ley de responsabilidades Políticas.
 1940: es funda a París el Front nacional de catalunya.
 1940, març, 1: ley de represión de la masonería y el comunismo.
 1940, octubre, 15: el president companys és afusellat.
 1940-1954: Josep irla, president de la Generalitat a l’exili.
 1945, gener, 3: es funda a l’exili el moviment Socialista de catalunya (mSc).
 1951: Vaga de tramvies a Barcelona.
 1954: Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l’exili.
 1955, desembre, 8: espanya és admesa a l’onU.
 1959: ley de orden Público.
 1960: Fets del Palau. detenció de Jordi Pujol.
 1963: Tribunal de orden Público.
 1964, novembre, 20: Fundació de comissions obreres (ccoo).
 1966, març, 9-11: es crea el Sindicat democràtic d’estudiants de la Universitat  
  de Barcelona (SdeUB).
 1968, juliol, 22: Franco designa Joan carles de Borbó com a successor.
 1971, novembre, 7: constitució de l’assemblea de catalunya (ac).
 1973, desembre, 20: luis carrero Blanco mor en un atemptat d’eTa.
 1974, març, 2: execució de Salvador Puig antich.
 1974, novembre, 15: creació de convergència democràtica de catalunya.
 1975, novembre, 20: mort del general Franco.

Vi. Transició i consolidació democràtica

la Transició democràtica 1977, juny, 15: Primeres eleccions generals.
 1977, desembre, 29: reial decret llei de restabliment de la Generalitat Provisional  
  i designació de Josep Tarradellas com a president.
 1977, octubre, 23: Josep Tarradellas arriba a Barcelona: «Ja soc aquí».
 1978, juliol, 15: constitució del Partit dels Socialistes de catalunya (PSc-PSoe).
 1978: aprovació de la constitució espanyola.
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 2017, març, 13: mas, condemnat a dos anys d’inhabilitació i multa de 36.000 euros; ortega i rigau  
  a un any i nou mesos d’inhabilitació i a 30.000 i 24.000 euros respectivament de multa.
 2017, abril, 21: Tots els membres del govern català signen la declaració «compromís del govern  
  de catalunya amb el referèndum».
 2017, maig, 19: el Pacte nacional pel referèndum celebra el seu darrer acte reivindicatiu  
  al Palau de congressos de Barcelona.
 2017, juny, 9: el govern de la Generalitat anuncia que el referèndum per la independència  
  tindrà lloc el primer d’octubre vinent.
 2017, juny, 27: Pedro Sánchez, secretari general al PSoe, amenaça amb prendre represàlies  
  contra aquells militants socialistes que col·laborin amb el referèndum.
 2017, juliol, 1: més de cinc-cents alcaldes i regidors es posen a disposició del govern català  
  per donar suport al referèndum.
 2017, juliol, 5: es publica el text de la futura llei de referèndum.
 2017, juliol, 28: el Parlament aprova la llei de desconnexió sobre la creació d’una hisenda pròpia.  
  el primer d’agost el Tribunal constitucional suspèn aquesta llei.
 2017, setembre, 6: el Parlament aprova la llei del referèndum i el president convoca per  
  al primer d’octubre la celebració del referèndum.
 2017, setembre, 8: Querella del TSJc contra la presidenta del Parlament, el president de  
  la Generalitat i els tretze consellers.
 2017, setembre, 23: la fiscalia lliura el comandament dels mossos d’esquadra al coronel de  
  la Guàrdia civil diego Pérez de los cobos.
 2017, octubre, 1: Un 90,18 per cent de més de dos milions de ciutadans que varen poder votar  
  varen fer-ho amb un SÍ a la independència. 6.000 agents de les forces d’ocupació  
  a catalunya reprimeixen amb duresa els ciutadans que van a votar.
 2017, octubre, 27: el ple del Senat aprova l’aplicació de l’article 155 de la constitució a catalunya.  
  el mateix dia, el Parlament proclama la república catalana, i rajoy destitueix Puigdemont  
  i els consellers i dissol el Parlament de catalunya.
 2017, octubre, 30: el president Puigdemont i els membres del govern comín, Serret, Ponsatí  
  i lluís Puig, apareixen exiliats a Brussel·les.
 2017, desembre, 21: les eleccions al Parlament de catalunya donen majoria als grups  
  independentistes i permeten investir Joaquim Torra president de la Generalitat.
 2019, febrer, 12: comença al Tribunal Suprem el judici contra els polítics independentistes.

 2013, gener, 23: el Parlament de catalunya aprova la declaració de sobirania i del dret  
  a decidir del poble de catalunya.
 2013, juny: es constitueix el Pacte nacional pel dret a decidir. 
 2013, setembre, 11: la Via catalana a través d’una cadena humana uneix, al llarg de 400 quilòmetres,  
  la frontera amb l’estat francès amb el límit amb el País Valencià.
 2013, desembre, 12: els partits favorables a la consulta pacten dur-la a terme el 9 de novembre de 2014.
 2014: any del Tricentenari de la Guerra de Successió i de l’onze de Setembre de 1714.
 2014, setembre, 11: Un milió i mig de persones es manifesten a Barcelona demanant  
  la independència de catalunya.
 2014, setembre, 19: el Parlament de catalunya aprova la llei de consultes.
 2014, setembre, 29: el Tribunal constitucional espanyol suspèn la llei de consultes.
 2014, novembre, 9: 2.344.828 persones voten en el procés participatiu convocat per la Generalitat.  
  Un 80,91 per cent ho fan a favor de la independència de catalunya.
 2015, gener, 14: el president de la Generalitat de catalunya anuncia la celebració d’eleccions  
  al Parlament de catalunya per al dia 27 de setembre.

les il·lusions truncades:
Una nova repressió espanyola 2015, setembre, 27: la coalició Junts pel Sí (cdc i erc) guanya les eleccions i obté 62 diputats  
  que, sumats als 10 de la candidatura de Unitat Popular (cUP), atorguen majoria  
  independentista al Parlament. 
 2016, gener, 10: carles Puigdemont és investit president de la Generalitat.
 2016, juliol, 10: neix el Partit demòcrata català (Pdcat), sorgit de l’antiga cdc.
 2016, juliol, 27: el Parlament aprova l’arrencada del procés cap a la independència.  
  cinc dies després, l’acord és anul·lat pel Tribunal constitucional.
 2016, novembre, 18: enric millo, nou delegat del govern d’espanya a catalunya.
 2016, novembre, 22: el congrés dels diputats dona llum verda al processament penal  
  contra Francesc homs, que té lloc al Tribunal Suprem, uns dies després.
 2016, desembre, 23: es constitueix el Pacte nacional pel referèndum.
 2017, gener, 16: en la conferència dictada a la Fundació del Teatre romea, el president  
  Puigdemont assenyala el camí cap a la independència.
 2017, febrer: l’expresident artur mas i les conselleres irene rigau i Joana ortega són jutjats  
  per haver organitzat el procés participatiu del 9-n de 2014.
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 2017, octubre, 30: el president Puigdemont i els membres del govern comín, Serret, Ponsatí  
  i lluís Puig, apareixen exiliats a Brussel·les.
 2017, desembre, 21: les eleccions al Parlament de catalunya donen majoria als grups  
  independentistes i permeten investir Joaquim Torra president de la Generalitat.
 2019, febrer, 12: comença al Tribunal Suprem el judici contra els polítics independentistes.

 2013, gener, 23: el Parlament de catalunya aprova la declaració de sobirania i del dret  
  a decidir del poble de catalunya.
 2013, juny: es constitueix el Pacte nacional pel dret a decidir. 
 2013, setembre, 11: la Via catalana a través d’una cadena humana uneix, al llarg de 400 quilòmetres,  
  la frontera amb l’estat francès amb el límit amb el País Valencià.
 2013, desembre, 12: els partits favorables a la consulta pacten dur-la a terme el 9 de novembre de 2014.
 2014: any del Tricentenari de la Guerra de Successió i de l’onze de Setembre de 1714.
 2014, setembre, 11: Un milió i mig de persones es manifesten a Barcelona demanant  
  la independència de catalunya.
 2014, setembre, 19: el Parlament de catalunya aprova la llei de consultes.
 2014, setembre, 29: el Tribunal constitucional espanyol suspèn la llei de consultes.
 2014, novembre, 9: 2.344.828 persones voten en el procés participatiu convocat per la Generalitat.  
  Un 80,91 per cent ho fan a favor de la independència de catalunya.
 2015, gener, 14: el president de la Generalitat de catalunya anuncia la celebració d’eleccions  
  al Parlament de catalunya per al dia 27 de setembre.

les il·lusions truncades:
Una nova repressió espanyola 2015, setembre, 27: la coalició Junts pel Sí (cdc i erc) guanya les eleccions i obté 62 diputats  
  que, sumats als 10 de la candidatura de Unitat Popular (cUP), atorguen majoria  
  independentista al Parlament. 
 2016, gener, 10: carles Puigdemont és investit president de la Generalitat.
 2016, juliol, 10: neix el Partit demòcrata català (Pdcat), sorgit de l’antiga cdc.
 2016, juliol, 27: el Parlament aprova l’arrencada del procés cap a la independència.  
  cinc dies després, l’acord és anul·lat pel Tribunal constitucional.
 2016, novembre, 18: enric millo, nou delegat del govern d’espanya a catalunya.
 2016, novembre, 22: el congrés dels diputats dona llum verda al processament penal  
  contra Francesc homs, que té lloc al Tribunal Suprem, uns dies després.
 2016, desembre, 23: es constitueix el Pacte nacional pel referèndum.
 2017, gener, 16: en la conferència dictada a la Fundació del Teatre romea, el president  
  Puigdemont assenyala el camí cap a la independència.
 2017, febrer: l’expresident artur mas i les conselleres irene rigau i Joana ortega són jutjats  
  per haver organitzat el procés participatiu del 9-n de 2014.








