
Czym jest Katalońskie Zgromadzenie Narodowe?

Katalońskie  Zgromadzenie  Narodowe (Assemblea  Nacional  Catalana)  jest  oddolną i 
jednolitą  organizacją,  której  celem  jest  osiągnięcie  niepodległości  przez  naród 
kataloński  dzięki  środkom  demokratycznym  i  pokojowym.  ANC  nie  jest  zależne  od 
żadnych  organizacji  politycznych  i  jest  finansowane  w  całosci  ze  składek  swoich 
członków,  dzięki  czemu  utrzymuje  polityczną  i  ekonomiczną  niezależność  w 
odniesieniu do różnych partii politycznych i rządów.

ANC tworzy 17 tysięcy członków  i  16 tysięcy sympatyków,  którzy bezinteresownie 
pracują dla wolności swojego narodu. Wszyscy oni wyjaśniają jakie korzyści i szanse 
wypłyną z odzyskania niepodległości przez Katalonię na ponad już 400 zgromadzeniach 
terytorialnych ANC w całym kraju, a także pięćdziesięciu zgromadzeniach sektorowych.

Katalońskie  Zgromadzenie  Narodowe,  spadkobierca  referendów  dotyczących 
neipodległości, które miały miejsce w Katalonii między 2009 i 2011 rokiem, utworzone 
zostało 10 marca 2012 w Palau Sant Jordi w Barcelonie w obecności 7000 osób.

ANC  zorganizowało  najbardziej  tłumną  mobilizację  w  historii  Katalonii  i  jedną  z 
największych w całej Europie – 11 września 2012 – podczas której półtora miliona osób 
– ponad 20% obywateli Katalonii – wyszło na ulice Barcelony, aby opowiedzieć się za 
odzyskaniem niepodległości. Wraz z ubiegłoroczną manifestacją Katalończycy pokazali, 
że istnieje wymagana większość, która jest za niepodległością Katalonii i wezwali klasę 
polityczną do podjęcia kroków niezbędnych do utworzenia niezależnego państwa.

Via Catalana – Kataloński Łańcuch

W tym roku 11 września celem ANC jest przekształcenie Diady (czyli Narodowego Dnia 
Katalonii)  w przygotowanie  do odzyskania  niepodległości  Katalonii i  demokratyczne 
wykazanie woli większości narodu katalońskiego. Tak więc mobilizacja ta dąży również 
do  sprecyzowania  daty  referendum,  na  którym  Katalończycy  będą  mogli  wolnie  i 
samodzielnie zadecydować o swojej  przyszłości.  To czas dla  Via Catalana,  ludzkiego 
łańcucha  dla  niepodległości.  Katalończycy  połączeni  i  zjednoczeni,  tworzący  ludzki 
łańcuch  przechodzący  przez  cały  kraj,  który  na  końcu  ma  spełnić  ich  marzenie  i  
przekształcić Katalonię w nowy kraj w Europie.

Długość Katalońskiego Łańcucha wyniesie 400 kilometrów wzdłuż wybrzeża Katalonii, 
od  El  Pertús  aż  po  Alcanar.  Ta  trasa  została  wyznaczona  jako  kręgosłup  Krajów 
Katalońskich  i  przebiegać  będzie  przez  starożytną  rzymską  Via  Augusta.  Drogi 
wykorzystane na wytyczonej trasie są łatwe w dostępie dla większości osób i w miarę 
płaskie i proste do pokonania, więc osoby niepełnosprawne nie będą miały żadnych 
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problemów  w  dostępie  do  nich.  Co  więcej,  trasa  przebiega  w  pobliżu  miejsc 
zamieszkanych  i  stanowi  niejako  przewodnik  po  przykładach  oczywistych  braków 
inwestycji państwa hiszpańskiego w katalońską infrastrukturę, jak chociażby kolejowy 
korytarz  śródziemnomorski,  który  Hiszpania  chce  rozwijać  w  innych  prowincjach 
kosztem Katalonii.

Mapa trasy

Bałtycki Łańcuch

Via Catalana dla niepodległości 11 września jako swój punkt odniesienia i inspiracji ma 
historyczny  Bałtycki  Łańcuch.  23  sierpnia  1989  obywatele  Estonii,  Łotwy  i  Litwy 
utworzyli  żywy łańcuch,  który był  wyrazem protestu przeciwko sytuacji  w jakiej  się 
znaleźli i pragnienia odzyskania niepodległości i uniezależnienia się od ZSRR. Łańcuch 



połączył  stolice tych trzech krajów, a dzięki  tej  olbrzymiej mobilizacji  już na wiosnę 
1990 roku Litwa jako pierwsza republika radziecka ogłosiła niepodległość.

Dlaczego 11 września? 

Jedenastego  września,  Diada  Nacional  de  Catalunya,  czyli  w  Narodowy  Dzień 
Katalonii, Katalończycy upamiętniają upadek Barcelony i porażkę w Wojnie o Sukcesję 
podczas  rządów  Filipa  V  Hiszpańskiego  w  roku 1714.  To  wydarzenie  oznaczało,  że 
Katalonia,  do tej pory naród w pełni suwerenny, straciła swoje prawa narodowe, w 
wyniku czego narzucone zostało prawodastwo i język urzędowy hiszpański, a wszystko 
związanie  z  Katalonią  zostało  zakazane.  Jako  Polacy  doskonale  pamiętamy  utratę 
niepodległości przez nasz kraj, która dopełniła się w 1795 roku po trzecim rozbiorze.

Jednak niektóre prawa Katalończycy odzyskali  w 1932 roku po ogłoszeniu Republiki, 
która przyznała Katalonii status Autonomii. Wraz z wybuchem wojny domowej w 1936 
i późniejszą dyktaturą Franco, wspomniane prawa zostały na nowo anulowane, a całą 
Katalonię objęto surowymi represjami mającymi na celu wytępienie wszelkich oznak 
katalońskości  i  oporu  wobec  ówczesnego  systemu.  Lluís  Companys,  prezydent 
Generalitat  de  Catalunya,  został  zastrzelony,  stając  się  tym  samym  jedynym 
europejskim  prezydentem  zamordowanym  przez  faszystkowski  reżim.  Do  dzisiaj 
Hiszpania nadal nie anulowała wyroku sądu wojennego, który skazał go na śmierć.

Represje nie ominęły także FC Barcelony, a dyktatura Franco zapisała się czarną kartą w 
historii tego klubu. Zmieniono nazwę klubu na bardziej hiszpańską, zbombardowano 
klubowe obiekty, usunięto senyerę, czyli flagę Katalonii, z herbu Barçy i zamordowano 
jej prezydenta, Josepa Sunyola jeszcze w trakcie wojny domowej.

Kiedy dobiegł końca okres rządów Franco, w 1979 roku rozpoczęto proces zmian w 
kraju, co poskutkowało zaakceptowaniem nowego Statusu Autonomii dla Katalonii, co 
jednak z upływem czasu okazało się być niewystarczające dla Katalończyków. Reforma 
tego Statutu z 2006 roku została zaakceptowana przez 90% deputowanych Parlamentu 
Katalonii  i  87,3% obywateli  głosujących  w referendum, jednak ostatecznie  reformą 
zająć  się  musiał  Trybunał  Konstytucyjny. Orzeczenie  Trybunału  zostało  wydane  28 
czerwca 2010  roku:  większością  6  do 4  sędziowie  zadeklarowali  14  artykułów jako 
niekonstytucyjne  i  dokonali  reinterpretacji  kolejnych  27,  które  w  większości  miały 
związek  z  językiem  katalońskim,  sądownictwem  i  polityką  podatkową,  tym  samym 
kończąc żywot autonomicznej Katalonii.

Posiadanie własnego kraju jest tym czego Katalonia potrzebuje, aby móc rozwijać się 
we wszystkich strefach. Podczas 33 lat samorządu Katalonia przyjmowała nieustanne 
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ataki na swój język i kulturę i cierpiała i nadal cierpi na jedyny taki na świecie deficyt 
budżetowy:  co  roku  Katalończycy  płacą  w  przybliżeniu  kwotę  równą  8%  ich  PKB 
Hiszpanii (16 438 mln euro w 2009 roku), która nie wróci już w postaci inwestycji [Dane 
na  rok  2009].  W  przeciwieństwie  do  tego  różne  badania  wykazują,  że,  wraz  z 
odzyskaniem  niepodległości,  Katalonia  będzie  jednym  z  najlepiej  prosperujących 
krajów  w  Europie.  Nawet  Kenneth  Rogoff,  profesor  z  Harvardu  i  dawny  główny 
ekonomista  Międzynarodowego  Funduszu  Walutowego,  stwierdził  w  jednym  z 
wywiadów że “Katalonia, jeśli odzyska niepodległość, będzie jednym z najbogatszych 
krajów na świecie”.

Po trzech stuleciach Katalończycy podjęli decyzję – chcą mieć swój własny i wolny kraj. 
I  w tym roku 11 września pokażą to całemu światu raz jeszcze dzięki  Vía Catalana. 
Polacy czekali na swoją wolność 123 lata, którą musieli sobie wywalczyć, dzisiaj jednak 
Katalończycy  mają  przywilej  dokonania  tego  w  sposób  w  pełni  pokojowy  i 
demokratyczny.

Żywy łańcuch w Szczecinie

Istnieje możliwość wsparcia Katalończyków w ich działaniach niepodległościowych. W 
dniach 3 sierpnia – 11 września w wielu miastach na całym świecie każdy chętny będzie 
mógł  przyłączyć się do lokalnych żywych łańcuchów. Wydarzenie takie odbędzie się 
również w Polsce: konkretnie w Porcie w Szczecinie 3 sierpnia o godzinie 14:00.

Więcej informacji o łańcuchach na świecie i w Szczecinie: KLIK

Dołącz do żywego łańcucha w Szczecinie! Kliknij TUTAJ.

Więcej informacji o Via Catalana: http://via.assemblea.cat

Więcej informacji o  Katalonii po polsku: https://www.facebook.com/ANC.Polonia oraz  
http://dumakatalonii.pl/kategorie/38-katalonia 

Więcej informacji o Assemblea Nacional Catalana: www.catalanassembly.org
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