
 



 
 

PRESENTACIÓ 
 

Aquest document-programa obert no hauria d’acabar sent el programa de la Federació de Comitès Poble 
Català o de l’Albert Bertrana. Com diu el seu títol, és la proposta que fem d’un programa cap a la 
Independència de Catalunya. D’un programa, és a dir, d’una enumeració i definició d’objectius i 
procediments que condueixin a una situació en la qual els dirigents de l’independentisme d’aquell moment 
puguin proclamar i constituir l’Estat català efectiu amb l’acceptació de l’Estat espanyol obligat per la 
comunitat internacional. 

      Es va començar a configurar amb la fundació de l’associació Federació de Comitès Poble Català, per 
les entitats antecessores, en el mateix objectiu. Registrada a Brussel.les el maig de 2018, desprès de vistos 
els efectes de l’1 d’octubre 2017 i fets successius. 

      Formulat en etapes d’accions a càrrec de diferents tipus d’actors, va adreçat al poble de la nació 
catalana, una àmplia diversitat de lectors i de possibles actors. És llarg i complex, a l’alçada de la dificultat 
de crear un Estat independent d’Espanya. El què pretén promoure entre catalans no es podia motivar en 
una o dues pàgines de fàcil lectura. 

      Els/les que es sentin interpel·lats, per aquest nou programa obert en la situació de l’independentisme 
català al moment de llegir-lo, per actuar-hi en un o altre rol, l’haurien de llegir tot. A tots va adreçat aquest 
document-proposta perquè, si el consideren apropiat, en facin el Seu propi programa a promoure i a 
actuar-hi, cada u en el que pugui com a dirigent o com a seguidor. Per a que esdevingui el programa únic i 
catalitzador necessari cap a la independència de Catalunya. 

      Les dades històriques recordades no pretenen “fer memòria” als lectors, que ja les poden conèixer. Són 
per ser utilitzades a la 6na Etapa per motivar la comunitat internacional a pressionar l’Estat espanyol a 
prendre consciencia de l’important conflicte secular que té amb el poble de la nació catalana i a acceptar 
actuar en conseqüència reconeixent la recuperació de l’Estat català independent. Però també poden servir 
per a catalans de diferents ideologies, per prendre, o reprendre, consciència que la independència de 
Catalunya és necessària, tot i molt difícil, i que el poble de la nació catalana podem fer que sigui 
possible i probable. 

      Citem textos internacionals de referència, sobre declaracions d’independència per autodeterminació en 
altres casos del segle XX, perquè els considerem textos transposables al cas del poble català versus 
Espanya en Dret internacional, independentment de quina hagi esdevingut la situació ulterior en aquells 
països i de quina sigui la seva situació actual. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



INDEX AMB RESUMS 
 

- Objectiu estratègic del programa. Considerants i Exposició de motius 
Arribar a que la comunitat internacional convenci els poders d’Espanya a reconèixer la història del seu Estat 
amb Catalunya i acceptin que el poble de la nació catalana recuperi l’Estat propi independent arrabassat per 
fets de guerra. 

- Etapa inicial 
Promoure que s’institueixi una Autoritat Nacional del Poble Català, pel que es refereix a 
l’autodeterminació i a la independència, socialment acceptada per conduir el poble català en un nou 
procediment estratègic cap a la independència de Catalunya, fins que sigui assolida.  
Possible celebració del Quart Congrés Catalanista per promulgar-la.. 
(Aquesta etapa pot requerir un temps llarg de cooptació) 

- 1ra Etapa 
Acceptació, per part dels dirigents del referèndum de l’1-O 2017, que aquest nou procediment estratègic 
esdevingui l’únic cap a la independència i que l’Autoritat Nacional del Poble Català el dirigeixi.        
(Pot requerir bastant de temps i suport popular independentista) 

- 2na Etapa - Cens Nacional del Poble Català de 8 territoris dels Països Catalans  
Cens d’inscripció voluntària per votar en una possible consulta d’autodeterminació per crear l’Estat català 
independent en el territori del Principat actualment de l’Estat espanyol.   
(Etapa permanent mentre duri el procediment que es proposa cap a la independència) 

- 3ra Etapa - Pacte Nacional per a l’Autodeterminació 
(Escriptura de formulació en Notaria des del 10 novembre 2010. Signada per 7 entitats) 

- 1ra Situació intermèdia prevista 

- 4ta Etapa - Projecte de Constitució Provisional de la República Catalana 

- 5na Etapa - Llibre Blanc del Poble Català i la seva reivindicació, de segles, de recuperar, al territori de 
Catalunya, l’Estat propi annexionat per Castella-Espanya des de l’any 1714 

- 6na Etapa – Relacions Internacionals i diplomàcia 
Descartant tenir converses amb l’Estat espanyol, sobre l’autodeterminació o la independència, mentre no 
siguin converses multilaterals amb participació de la comunitat internacional. 
Pressió amb peticions motivades del poble català a personalitats de la comunitat internacional per a que 
convencin l’Estat espanyol a tenir aquestes converses multilaterals amb l’Autoritat Nacional del Poble 
Català..    
(Línia de principis generals fonamentals a aplicar i mantenir) 

- 2na Situació intermèdia prevista 
Situació en que l’Estat català independent reconegut ja és probable que sigui assolit.  
(És l’objectiu estratègic del programa) 

- 7na Etapa – Inici de converses amb l’Estat espanyol, multilaterals amb representants de la 
comunitat internacional  
(Sobre l’autodeterminació del poble català i/o el reconeixement de l’Estat català independent) 

- Etapa de constituir i consolidar l’Estat independent de la República Catalana 
(Dissolució de l’Autoritat Nacional del Poble Català) 

- Nota final  

- Annexes 1 i 2  



      Comentari sobre algunes etapes  
Les etapes des de la 1ra fins el punt 6.1 de la 6na, passant per la 1ra situació intermèdia, les considerem 
d’obligada execució i compliment. La resta de punts, fins arribar a la 2na Situació intermèdia, o similar, són a 
títol indicatiu per ser estudiats i empresos en funció de la situació de cada moment. 
 
 
 

PROPOSTA DE PROGRAMA OBERT CAP A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA 
 

      Objectiu estratègic del programa. Considerants i Exposició de motius  
Arribar a que la comunitat internacional convenci els poders d’Espanya a reconèixer la història del seu 
Estat amb Catalunya i acceptin que el poble de la nació catalana recuperi l’Estat propi independent 
arrabassat per fets de guerra. 
 
      Objectiu estratègic 

Pot sorprendre que al títol d’aquest capítol que presenta un “programa cap a la independència” hi hagi 
l’expressió “objectiu estratègic del programa”, per definir-lo. Pot semblar una reiteració supèrflua i que 
l’objectiu estratègic, per definició deduïda del títol del document, només pugui ser la independència. Però no 
és tant evident en el cas d’un programa cap a la separació de Catalunya de l’Estat annexionant espanyol: 
       La realitat és que l’objectiu de la consolidació del nou Estat català, (la independència) assolida pel 
procediment que sigui, requerirà que les institucions representatives de l’Estat espanyol reconeguin 
internacionalment l’Estat català. 
      Tenint en compte que els forts poders nacionalistes annexionistes espanyols, per sobre de les 
institucions polítiques representatives de l’Estat (Considerant 8 subsegüent) no poden concebre la idea que 
les seves institucions polítiques puguin arribar a reconèixer un Estat català independent i que es creuen 
amb el deure ancestral d’evitar-ho, sigui com sigui i a qualsevol cost, en resulta que la dificultat d’assolir la 
independència de Catalunya consisteix, en realitat, en la determinant gran dificultat d’arribar a la situació 
que els citats poders d’Espanya s’avinguin a acceptar o “consentir” que les institucions polítiques de l’Estat 
puguin negociar primer, i reconèixer desprès, l’Estat català i la seva separació política. 
      Vist així, atès que sense arribar a la situació descrita la independència és impossible, i que esdevé 
possible si s’arriba a aquesta situació, l’objectiu estratègic d’aquest Programa cap a la independència de 
Catalunya no és, retòricament, “la independència”, sinó que és “fer que la independència sigui probable, a 
més de possible”. 
      Si amb el treball de relacions internacionals de la 6na Etapa s’arriba a la 2na Situació intermèdia 
prevista, assolir la independència, a més de possible, serà probable en les converses internacionals 
multilaterals (per primer cop amb la participació del Govern espanyol) a la 7na Etapa. 

       
      Considerants i Exposició de motius 
(Algunes referències històriques o jurídiques que es citen són detallades o transcrites en els plans d’etapes 
corresponents)  

      1-La voluntat clarament manifesta, malgrat la ferotge repressió de segles i en particular des de 2017, de 
la majoria de ciutadans de la regió autònoma de Catalunya de l’Estat espanyol, de constituir-se en Estat 
independent d’Espanya. 

      2-La condició de Catalunya de nació diferenciada de l’espanyola, amb llengua pròpia, territori, història, 
costums i institucions de govern (Segons criteris acadèmics de les diverses ciències pertinents). 

      3-La Carta de les Nacions Unides (ONU) de 1945, article 1.2, que proclama el dret dels pobles a 
l’autodeterminació, introduint els pobles, per primera vegada a la història, en el Dret internacional com a 
subjectes directes d’aquest Dret. (Traduint de la versió original en anglès “self-determination” i no de la 
versió original en espanyol, que diu “libre determinación” en lloc d’autodeterminación). Això permet un  joc 
de paraules als nacionalistes annexionistes espanyols. El mot autodeterminación es va incloure al 



Diccionario de la Lengua Española l’any 1970 i la versió en espanyol de la Carta no ha sigut actualitzada en 
aquest sentit.    

      4-Els comentaris escrits sobre la Carta i sobre dictàmens del Tribunal Internacional de Justícia de l’ONU 
(TIJ) publicats per jutges d’aquell tribunal en llibres de referència internacional en motiu del 40 aniversari de 
l’ONU. 

      4.1-De la Carta de l’ONU i dels comentaris citats se’n treu que tots els pobles (no només els colonials) 
tenen dret internacional a exercir l’autodeterminació per decidir si volen crear un Estat propi independent. I 
que una declaració d’independència no pactada no viola la Llei internacional. Però també se’n treu que cap 
Llei internacional obliga l’Estat ocupant a reconèixer una independència declarada per un poble del seu 
Estat, si la seva Constitució no ho inclou. Això és en aplicació del principi acceptat en Dret internacional 
d’autonomia constitucional dels Estats.   

      4.2-Només 2 petits Estats d’illes del Carib, membres de l’ONU, reconeixen en la seva Constitució el dret 
d’autodeterminació i de separació de pobles o regions que en formen part, basant-se en la Carta de l’ONU. 

      4.3-Quan s’evoquen els exemples de les declaracions d’independència dels països bàltics, que els van 
conduir a constituir estats separats de Rússia, s’han de prendre en compte els fets següents: 

      1-Que s’havien separat de Rússia una primera vegada després de la revolució comunista de 1917, 
durant la Primera Guerra Mundial, en aplicació dels principis del document de Vladimir Lenin “El dret de 
l’autodeterminació de les nacions” de l’any1914 (abans dels “Catorze punts” del President d’Estat Units 
d’Amèrica Woodrow Wilson de l’any 1918, que són menys clars sobre aquest tema). Aquelles 
independències es van mantenir fins l’any 1940. Des de la mort de Lenin, l’any 1924, Stalin feia una lectura 
a la contra del dret a l’autodeterminació. Amb motiu de la Segona Guerra Mundial va ocupar aquells països, 
en va derogar les independències (considerava que era una “desviació burgesa”) i van passar a ser 
repúbliques de l’URSS.   
      2-Que a la segona separació de Rússia, l’any 1991, la situació d’esclat de l’URSS permetia tornar a 
aplicar els principis de Lenin sobre l’autodeterminació. Els 3 països bàltics van recuperar la independència i 
12 altres repúbliques soviètiques van esdevenir estats independents per primera vegada.    

      4.4-El capítol escrit per un jutge del TIJ en el llibre de referència “International Law: Achievements And 
Prospects” (UNESCO, Paris1991) recordant un dictamen d’aquell tribunal sobre el cens utilitzat en un cas 
no colonial d’autodeterminació d’un país amb poblacions nacionalment diferents: “The Court stated that a 
certain population dit not constitute a ‘people’ entitled to self-determination” (El Tribunal va afirmar que 
una determinada població no constituïa un “poble” amb dret a l’autodeterminació). 

      5-Amb els considerants precedents, juntament amb companys que ens havíem acompanyat en 
l’Associació per la Delegació Olímpica de Catalunya (ADOC) pel 1992 i a ERC, vam crear, l’any 1996, el 
Cens Nacional del Poble Català. El 2001 vam crear l’Agència del mateix nom (Agència del Cens Nacional 
del Poble Català, ACNPC) amb comitès locals de persones inscrites nascudes a Països Catalans o foranes 
que es declaraven membres de la nació catalana. Per votar des de fora  del marc autonòmic en una 
possible futura consulta d’autodeterminació sobre un Estat català independent d’Espanya. 

      6-Aquí, en diversos punts que segueixen i que tenen relació entre ells, considerem el que 
l’independentisme català podia haver après (i encara pot aprendre) del dictamen del TIJ del 22 juliol 
2010 sobre la declaració d’independència de Kosovo, per aplicar-ho per la independència de Catalunya, 
i que els dirigents independentistes majoritaris de l’època no van voler aprendre ni aplicar el 2014 ni el 2017. 
      És molt important. Creiem, i amb el temps transcorregut tenim el deure de dir, que aquest error 
d’estratègia és la causa de la manca de reconeixement internacional de la independència de 
Catalunya des de l’any 2017, del dolor del poble que hi va creure i de la desoladora situació de 
l’independentisme l’any 2022. 

      6.1-La lectura del Dictamen del TIJ deixa molt clar i així ho vam entendre a l’Agència del Cens Nacional 
del Poble Català que perquè s’avali internacionalment la declaració d’independència d’un poble, si l’Estat 



ocupant no l’accepta, no ha de ser feta per institucions autonòmiques del sistema polític del propi Estat del 
qual es declara la separació. En el text del dictamen, llegint-ne la totalitat i no només el títol amb la pregunta 
(que diu “declaració unilateral” perquè la pregunta és transcrita de la denuncia de Sèrbia) i  la conclusió final 
favorable, es llegeix que el TIJ, abans de concloure a favor d’aquella declaració d’independència, (ell no li 
diu mai unilateral quan no cita la pregunta rebuda de l’Assemblea general de l’ONU, que al seu torn 
transcriu o còpia la pregunta original feta per Sèrbia) diu que verifica en documents de la declaració que els 
actors no hagin actuat des d’institucions autonòmiques de Sèrbia ni com a membres d’elles. I així conclou 
que va ser, per validar la declaració d’independència. 

      6.2-Però va ocorre que uns periodistes catalanistes en van informar immediatament prenent-ne només el 
títol (declaració unilateral) i la conclusió final favorable. Ometent els citats motius d’identitat de la institució i 
dels autors de la declaració, repetidament al·legats pel TIJ en el dictamen, demostrant que no havia sigut 
feta des d’institucions autonòmiques sèrbies. Volia dir que si l’haguessin fet des de les institucions 
autonòmiques i a títol de membres d’elles, el TIJ hauria considerat que la declaració havia violat el Dret 
internacional i l’ordre constitucional serbi. 
      Aquesta optimista informació entesa inversament per omissions de lectura, afegida al títol del dictamen, 
podia donar a entendre, a més a més, que “declaració unilateral” significava feta, només, des d’institucions 
autonòmiques de l’Estat ocupant.  
      Això va aixecar l’entusiasme de l’independentisme català (benvingut però mal orientat per l’error simplista 
d’interpretació del dictamen): 
      Les entitats independentistes que s’ho van creure així van esdevenir majoritàries i van començar a exigir 
als polítics autonòmics catalanistes “posar les urnes” per fer la popularitzada salvadora “DUI”. Com si la 
independència anés a ser “bufar i fer ampolles”, tot i fent-la des de les institucions autonòmiques que l’Estat 
espanyol té a Catalunya. Perquè amb la citada lectura parcial del dictamen, creien que la condició 
d’unilateral, (què significa feta sense l’acord de l’Estat ocupant) acceptada pel TIJ i per la legalitat 
internacional, s’aplicava principalment en el cas de fer la declaració des d’institucions autonòmiques 
dependents d’aquell Estat. Mentre que, en realitat, el TIJ només havia validat la declaració de Kosovo 
(fos o no fos unilateral) perquè havia sigut feta per persones i institucions kosovars externes a 
l’autonomia de l’Estat Serbi que s’oposava a la independència. 
      És la causa de l’error originari de l’independentisme de l’època, que conduiria més tard a 
l’estratègia independentista fallida de 2014 i 2017. 

      6.3-La nostra lectura i interpretació del dictamen del TIJ sobre Kosovo, el qual havia confortat més les 
nostres tesis des de 1996 per a un cens propi català per la consulta d’autodeterminació a fer des de fora de 
l’autonomia, (considerants 4.4 i 5) va passar a ser una de les bases de l’estratègia que proposàvem i de la 
que ara proposem: 

      6-4-Sobre aquest tema, el 29 juliol 2010, el diari El Punt va publicar el meu article “Parlem de Kosovo 
seriosament”. I el 15 d’agost 2010 em va publicar l’article “El Fets de Juliol i l’estratègia”, on també citava el 
dictamen de 6 de juliol del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGEC) transcrivint-ne el 
paràgraf que deia : “... en política internacional comparada els processos  d’autodeterminació i de 
secessió són fenòmens aconstitucionals, que generalment conclouen amb processos constituents 
nous que no utilitzen els procediments establerts en les constitucions dels estats dissolts.” 

      6.5-El 10 novembre 2010 des de l’Agència del Cens Nacional del  Poble Català,  l’ACNPC, avalats per 
totel què precedeix, vam dipositar davant Notari “l’Escriptura de Formulació del Pacte Nacional per a 
l’Autodeterminació” (PNA) per ser signat i complit entre entitats de la societat civil i partits polítics 
catalanistes. 
      El Pacte (PNA) és un procediment per a l’autodeterminació des de fora de les institucions autonòmiques, 
seguint el que emana dels dictàmens citats del TIJ i del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 
(CGEC). El capítol del que calia considerar per a la fonamentació del Pacte incloïa el punt “m” que citant el 
dictamen sobre Kosovo deia: “... que, en els seus paràgrafs 102 a 109, abans de decidir sobre el fons, 
conclou prèviament quina era la identitat de l’Assemblea de Kosova i si actuava dintre del marc 
constitucional en el qual havia estat constituïda. I per poder decidir favorable a aquella declaració 



d’independència, conclou que les persones signants de la declaració no ho feien en tant que membres de 
l’Assemblea de Kosova i que no actuaven des de l’interior del marc constitucional existent a Kosova. 

      El 2010 van signar en Notaria l’Escriptura del Pacte 7 entitats i cap partit polític, malgrat les reunions 
tingudes amb tots ells i l’edicte del notari preceptivament publicat per la premsa catalana. Per memòria, les 
prestigioses entitats de l’època i representants signants per delegació van ser: Plataforma Pel Dret A 
Decidir, signatari Aureli Argemí. Xarxa D’Entitats Cíviques I Culturals Pels Drets i Les Llibertats Nacionals, 
signatària Blanca Serra. Centre Internacional Escarré Peria Les Minories Ètniques i Les Nacions, signatari 
Carles Riera. Centre Excursionista de Catalunya, signatari el President Josep Manuel Puente, per acord de 
la Junta. Agència del Cens Nacional del Poble Català, signatari Albert Bertrana. 

      6.6-El maig 2011 l’editorial A Contravent Editors va publicar el llibre titulat “La porta de la gàbia” “La 
decisió del Tribunal Internacional de Justícia sobre Kosovo”. A cura de Jordi Cortada i Quim Torra. que 
esdevindria President de la Generalitat el maig 2018. (Llibre descobert el maig 2022 pel redactor d’aquest 
esborrany de programa des de l’any 2020)  
      El citem aquí perquè, a més de l’útil traducció completa al català del dictamen del TIJ, contenia alguns 
comentaris al dictamen en la línia de la nostra interpretació publicada: 

      Al paràgraf 121 del dictamen, (on el TIJ reitera que “ha conclòs que la declaració d’independència 
del 17 de febrer de 2008 no emanava de les institucions provisionals d’autonomia”) els editors 
inclouen una referència a peu de pàgina que diu: “Vegeu § paràgrafs 102 a 109 anteriorment” 
      Era casualitat o no, però els dos paràgrafs que els editors recomanaven prestar-hi atenció són els 
mateixos que ja figuraven en el punt a considerar ”m)” de l’Escriptura del Pacte Nacional per a 
l’Autodeterminació de 10 novembre 2010, per a la seva fonamentació (Considerant 7). La còpia de 
l’Escriptura es troba al lloc web de la  Federació de Comitès Poble Català (FCPC) des de l’any 2018. 

      Com a anàlisi del dictamen, el llibre inclou l’article “Kosovo i el vistiplau del Tribunal Internacional de 
Justícia” que l’advocat August Gil Matamala havia publicat originalment en anglès. S’hi podia llegir això: 

      “... el Tribunal efectua unes consideracions molt interessants respecte dels autors de la 
declaració de independència. ... En l’acte de proclamar Kosovo com un Estat independent i sobirà 
l’Assemblea no operava com institució d’autogovern de l’administració provisional i dintre dels 
límits d’aquella legalitat, ans al contrari es situava al marge i fora de l’abast de la mateixa”. 

      6.7-En conclusió d’aquest Considerant 6, creiem que si els nostres textos i propostes de l’època, 
emanant realment del dictamen del TIJ sobre Kosovo, així com el llibre “La porta de la gàbia” citat,  
haguessin sigut llegits i aplicats pels dirigents independentistes majoritaris el 2014 i el 2017, en lloc 
d’impulsar i actuar inversament al que emanava del dictamen del TIJ, la independència de Catalunya 
(4 anys i mig després de la declaració de 2017) estaria més propera o ja la tindríem. Perquè creiem 
que els efectes negatius, en el procés d’independència, causats pels errors estratègics comesos des 
del 2012 citats, només poden ser seguits d’efectes positius cap a la República catalana reconeguda 
si s’identifiquen les causes i es reconeixen els errors comesos i s’adopta una nova estratègia 
conseqüent. 
      Altrament, volent validar el que van fer els dirigents independentistes de 2017 (què no equival a 
validar el que va fer i merèixer el poble català) les mateixes causes donarien el mateixos efectes.   

      7-Sobre el poc seguiment i la no aplicació de les nostres propostes de 2010 i abans, recordem aquí els 
fets següents: 

      7.1-El 10 març 2012, a l’acte constituent de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) al Palau Sant Jordi de 
Barcelona, es va aprovar, entre altres, el seu primer Full de ruta cap a la independència. 
      En el capítol 7 FASE FINAL hi havien els paràgrafs següents: 

      “[113] En el cas que l’Estat espanyol no accepti la celebració d’aquest plebiscit o, fins i tot, n’impedeixi la 
celebració, el Parlament català declararà unilateralment la independència, amb la presència del màxim 
nombre possible de representants dels governs d’altres Estats.”  



(Era una primera aplicació, en forma de programa d’acció per a la independència, dels errors d’interpretació 
inversa de 2010 del dictamen del TIJ) 

      “[114] Si tampoc és possible fer-ho d’aquesta manera, perquè l’Estat espanyol també ho impedeixi 
físicament, els parlamentaris electes al Parlament de Catalunya, els diputats i senadors catalans a Madrid i 
els parlamentaris catalans al Parlament europeu es reuniran en una ciutat europea i, constituïts com 
Assemblea de parlamentaris, procediran a la Declaració unilateral d’independència i, a ser possible, davant 
del màxim nombre possible de representants dels governs d’altres Estats.” 
(Es reiterava transposar al Full de ruta l’error d’interpretació inversa del dictamen) 

      “[115] En els casos previstos que no contemplen la possibilitat de celebrar el plebiscit 
d’autodeterminació, es faran servir els procediments previstos pel “Cens nacional del poble català” 
que siguin complementaris a l’acció dels càrrecs electes.”  
(Donava l’esperança que no es continués empenyent els polítics independentistes de l’autonomia a actuar 
contràriament al que emanava del dictamen del TIJ) 

      Sobre aquest Full de ruta, el 12 març 2012 el diari digital VilaWeb va publicar l’article titulat “Què diu el 
full de ruta de l’ANC?” repassant-ne “els punts més notables previstos”. Referent al punt 115 citat deia 
així:  

      “E. En el casos C i D, en què es preveu l’impediment d’un plebiscit pel govern espanyol, el full de 
ruta proposa de seguir, com a complementaris de l’acció dels càrrecs electes, els procediments 
establerts per l’Agència del Cens Nacional del Poble Català. l’Agència ha obert un cens en què es 
poden inscriure voluntàriament tots els qui es considerin membres de la nació catalana. El cens ha 
de servir perquè voti sobre la independència ‘el poble Català’ i no ‘la població’ de Catalunya, ...”       

      7.2-El 9 novembre 2014, impulsat principalment per l’ANC, el Govern de la Generalitat va convocar la 
consulta sobre la independència de Catalunya amb el cens espanyol de població de Catalunya, 
contràriament als procediments que proposàvem des de l’Agència. del Cens en conformitat amb textos del 
Dret internacional dels pobles (Considerants 3 i 4). L’Estat espanyol s’hi va oposar. El resultat favorable de 
80,91% no va conduir a la independència. Hi van haver dirigents catalans condemnats per tribunals 
espanyols. 
      Recordem aquí que el citat paràgraf 113 del primer Full de ruta de 2012 de l’ANC ja contenia l’error 
estratègic, en relació al dictamen del TIJ, que el Parlament autonòmic declarés la independència. 

      7.3-Malgrat els impediments fets pel govern espanyol en la consulta de 2014 i malgrat el que havia 
previst el paràgraf 115 del Full de ruta de 2012 de l’ANC citat, en cas d’impediment per l’Estat espanyol, 
(“fer servir els procediments previstos pel Cens nacional del poble català”, que proposàvem nosaltres) l’1 
octubre 2017 es va celebrar el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya des de les institucions 
autonòmiques, impulsat per la pròpia ANC. Amb els dolorosos i decebedors efectes per al poble de la nació 
catalana que el 2022 encara es pateixen. 

      8-Les grans forces d’influència, pressió i adoctrinament social que tenen els poders públics, els privats i 
els secrets del nacionalisme annexionista espanyol (poder judicial, poder militar i policíac, poder financer, 
poder eclesiàstic, poder de mitjans de comunicació i socials i, subsidiàriament, la Corona) sobre les 
institucions polítiques democràtiques representatives de l’Esta.  
      El nacionalisme annexionista espanyol, de dreta o d’esquerra, viu entre l’enyorança per la pèrdua del 
gran imperi (“En Espanya no se ponia el sol”) i el somni de consolidar, d’una vegada per sempre, l’annexió 
de Catalunya i la desaparició de la nació catalana per a que l’Estat espanyol esdevingui de nació única. Una 
rere l’altre, cap generació dels poders nacionalistes espanyols vol ser la que vegi que Espanya “perd” 
Catalunya, com si l’Estat català independent mai hagués existit abans i sempre hagués sigut Espanya. 

      9-El referèndum de l’1 octubre 2017, malgrat no haver conduït a la independència de Catalunya, sí que 
ha sigut causa d’una gran divulgació mundial del cas del poble català i la ferma amplitud de la seva voluntat 
de separar-se d’Espanya per recuperar l’estat sobirà independent arrabassat. Encara que hagi sigut per la 
internacionalització jurídica dels casos personals dels exiliats i presos dirigents del referèndum, pot fer que 



la comunitat Internacional d’Estats sigui més receptora quan l’independentisme li plantegi a fons el cas 
col·lectiu del poble català per a la independència. 
      És un episodi important del procés de recuperació de la independència iniciat l’any 1714 desprès dels 
combats perduts per l’exèrcit català defensant ell sol, ja sense ajuda internacional, la ciutat de Barcelona 
fins el darrer moment contra espanyols i francesos, rebutjant, ja, els acords internacionals del Tractat 
d’Utrecht de 1713. 

      10-Amb el bagatge de tot el que havíem après i vistos els efectes resultants d’octubre 2017, sense 
haver-se aplicat els procediments que proposàvem des d’anys, tornàvem a veure que els fets, 
malauradament, confirmaven les nostres tesis. 
      L’ACNPC i comitès locals del Cens vam fundar la Federació de Comitès Poble Català (FCPC) 
registrada a Brussel·les sota la Llei belga el 28 maig 2018. Té domicili social i compte bancari a Flandes, 
web allotjada a Alemanya i registre d’inscrits al Cens Nacional del Poble Català custodiat en un operador 
als Països Baixos. Els Estatuts registrats mantenen el programa antecedent de promoure una consulta 
d’autodeterminació amb un cens del poble de la nació catalana internacionalment homologable per a 
aquesta utilització, extern al cens de població utilitzat per votar en l’autonomia espanyola de Catalunya. 

       11-Les nostres converses i mails des de l’any 2019 amb els dirigents polítics del procés de 2017 exiliats 
a Bèlgica, per veure si desprès de l’experiència de 2017 podrien compartir les nostres tesis i propostes al 
poble de la nació catalana, no han obtingut el seu interès. 
 

      Etapa inicial 
Promoure que s’institueixi una Autoritat Nacional del Poble Català, pel que es refereix a 
l’autodeterminació i a la independència, socialment acceptada per conduir el poble català en un nou 
procediment estratègic cap a la independència de Catalunya, fins que sigui assolida.  
      Possible celebració del Quart Congrés Catalanista per promulgar-la. (Aquesta etapa pot requerir un 
temps llarg de cooptació) 

      Nota de comentari previ 
La denominació Autoritat Nacional (difícil d’adoptar, però justificada perquè fa temps que mancava en la 
situació de l’independentisme català) figura en aquesta proposta de programa des del primer enviament fet 
el 28 novembre 2020 i ja figurava, amb la formulació “autoritat catalana” en el Full informatiu de la FCPC del 
6 abril 2019 al nostre lloc web. El Consell per la República, en el seu document “Preparem-nos, versió 
preliminar”, presentat el 19 desembre 2020, també la incorpora, però amb una composició diferent que 
inclou dirigents de partits polítics de l’autonomia espanyola i atribuint la denominació i les funcions al propi 
Consell. 

      1-A la Federació de Comitès Poble Català (FCPC), perquè s’institueixi l’Autoritat Nacional 
independent de partits polítics, diem des de novembre 2020, en l’esborrany d’aquesta proposta de 
programa: 

      Amb els nostres arguments jurídicament documentats en Dret internacional dels pobles des de l’any 
1996, eventualment reforçats, si amb noves consultes a juristes internacionals esdevenen encara més 
indiscutibles del que els fets ja han demostrat, hem d’engegar amb fermesa una campanya especial. Per 
convèncer de les probabilitats d’eficàcia de l’estratègia que proposem per assolir la independència de 
Catalunya, al màxim de persones que la desitgen. 
      Adreçar-nos a nacionalistes catalans/nes de base, a reconeguts activistes socials independentistes i a 
independentistes “emprenyats” en general. Amb el seu reforç, contactar altres notables personalitats 
catalanistes nacionalistes. Recordant-los l’estratègia que hem anat proposant des de l’any 1996, sense 
haver-se aplicat el 2014 ni el 2017 (referèndums que van fracassar, en la seva finalitat, com nosaltres 
havíem predit i advertit, si es feien com es van fer: (des del Parlament i el Govern). Lliurant-los  la present 
proposta de nou programa estratègic. 
      Cooptar les primeres personalitats que aprovin la línia general del programa i promoure la cooptació en 
cadena entre personalitats distingides en diversos camps. Juristes, periodistes, empresaris, intel·lectuals, 



artistes, mecenes culturals, dirigents de bancs amb majoria d’accionistes catalanistes, dirigents d’entitats de 
societat civil i de fundacions, activistes catalanistes, etcètera, de totes classes socials i ideologies o 
religions, que no siguin dirigents de partits polítics que es presenten a eleccions de l’autonomia ni càrrecs 
electes o de confiança remunerats excepte que estiguin disposats a deixa-ho de ser. Això és per evitar, al si 
d’aquesta  Autoritat Nacional del Poble Català, les habituals mostres de discrepància i desqualificacions 
recíproques entre partits (per raons electorals i de sondatges per tenir més vots a les eleccions als Estats 
espanyol i francès i poder distribuir més càrrecs remunerats). 

      En els casos personals que això requereixi indemnitats per dedicació exclusiva, aquestes hauran de 
sortir de les contribucions dels socis de la FCPC i altres entitats, de donacions d’empresaris i mecenes 
catalanistes i d’ajudes financeres de partits polítics nacionalistes catalans que actuen en els sistemes 
polítics dels estats espanyol i francès, i dels seus electes (Pacte Nacional de la 3ra Etapa). 

      Creiem que actualment hi ha moltes personalitats que ja estan en condicions de prendre en 
consideració, assumir i fer seus els arguments i un programa clar cap a l’Estat català independent, si el 
consideren realista i de probable èxit de reconeixement internacional. 
      S’ha de fer de manera que, per cooptacions personals successives i recíproques, aquestes personalitats 
acceptin assumir la responsabilitat col·lectiva d’instituir-se en “Autoritat Nacional del Poble Català” per a 
un nou procediment d’independència (una mena de gran patronat nacional, les forces vives catalanistes 
independents). Autoritat nacional no electiva, instituïda, ampliada i renovada per pròpia cooptació dels seus 
membres, regida per les seves pròpies regles jurisdiccionals que els seus membres es donin. Amb la 
finalitat única d’orientar el poble català mentre duri el seu propi procediment d’autodeterminació, creació i 
reconeixement internacional de l’Estat català independent, al territori conegut com Principat de Catalunya. 
      Molts de nosaltres tenim present noms de personalitats catalanistes o independentistes que han sigut o 
són distingits notables en diversos camps. Tenim llistes d’activistes coneguts que encara no hem contactat, 
esperant tenir més opinions i possibles col·laboracions. Alguns estan ara al Consell per la República o hi 
ajuden financerament, però actualment potser vindrien a instituir l’Autoritat Nacional del Poble Català i a 
orientar el poble en un nou procediment independentista amb aquest programa i fer que sigui l’únic o a 
participar com a membres de base. Si el veuen amb més previsible probabilitat d’èxit, encara que complex i 
difícil, en lloc de prosseguir el procés sense programa iniciat el 2014 i 2017, més simple i fàcil de seguir però 
d’èxit poc probable o impossible. 

      Els actuals membres del Consell per la República que vulguin adoptar la nostra proposta, potser 
s’hauran de plantejar si volen i poden reformular el Consell perquè comparteixi el programa que proposem i 
constituir una organització unida única, o si han de promoure l’escissió per adherir-se al programa de la 
Federació de Comitès Poble Català. 

      Molts dels catalans i catalanes que diuen no ser independentistes, és perquè veuen impossible la 
independència. Els desenganys de 2017 els abonen en aquesta tesi. Però el programa que proposem els 
pot fer prendre confiança i esperança per sumar-se a la Federació  
      Volem aplicar nous procediments tàctics i estratègics en etapes i situacions intermèdies previstes que 
s’exposen aquí i que podem presentar amb fermesa a les primeres personalitats a cooptar. 
      A mida que avancem en les primeres etapes, hi poden haver persones o grups del camp dels negocis 
(també multinacionals a Catalunya) que s’hi interessin, veient que el poble català ara hi anirà de debò com 
actor titular, directament ell mateix, del dret a l’autodeterminació proclamat a la Carta de l’ONU, i que pot 
tenir suport internacional enfront d’Espanya i que no anirem de catxa (“farol”) com es fa al pòquer. Contra 
l’Estat espanyol successor de la dictadura de Franco no s’ha de jugar de catxa. 

      Amb aquest nou programa de procediment podrien intervenir persones, empreses o grups no catalans 
que vulguin tenir un lloc en l’economia del que poden veure com possible nou Estat català, començant-ho a 
merèixer des d’ara col·laborant de diverses maneres en aquest nou procediment.  
      L’octubre de 2017 això no era possible que passés sense l’acord previ de l’Estat espanyol, a causa de la 
condició jurídica de les institucions, (Parlament i Govern catalans) que eren, i són, òrgans de l’Estat 
constitucional espanyol. En el “pòquer” d’aquells dies, l’Estat espanyol no es va rendir, car pensava, amb 
raó, que l’independentisme, per la condició i institucions en què actuaven els seus dirigents, no tenia les 



“bones cartes” en Dret internacional dels pobles.  
      Sí que l’Estat ha sigut, i és, internacionalment corregit en matèria de Drets humans individuals, per les 
sentències i repressions personals. Però no ha sigut corregit per haver impedit l’autodeterminació i la 
independència intentades des de les “seves” institucions autonòmiques a Catalunya a càrrec de polítics del 
sistema polític espanyol. Era previsible, tenint en compte el dictamen del TIJ de 10 juliol 2010 sobre la 
declaració d’independència de Kosovo citat al considerant 6 del capítol Objectiu estratègic. 
      Per això en la present proposta de programa el nou procediment no està dirigit ni executat per polítics 
elegits en l’autonomia ni per institucions catalanes del sistema constitucional de l’Estat espanyol. 
  
      2-Les primeres personalitats cooptades havent acceptat instituir l’ Autoritat Nacional del Poble Català 
fan un comunicat internacional de premsa conjuntament amb representants de la promotora Federació de 
Comitès Poble Català, donant els noms de les persones impulsores i les participants que acceptin ser 
citades. Resumeixen els motius per constituir-se en Autoritat Nacional de l’independentisme per cooptació 
reciproca i les finalitats i els objectius de les etapes mes imminents.  
      Anuncien que es plantegen celebrar properament el Quart Congrés Catalanista. (Els anteriors són de 
1880-1883, promotor Valentí Almirall i 2009, promotor Josep Espar Ticó). El quart hauria de ser per 
promulgar que l’Autoritat Nacional prengui la direcció exclusiva del moviment independentista per posar-hi 
ordre amb sentit de nació amb una estratègia única no emprada fins el moment i que es proposa en aquest 
document. 

      3-L’Autoritat Nacional del Poble Català, dirigint el nou procediment d’independència en lloc dels 
dirigents polítics actuals i dels actors de 2017, realitzarà i impulsarà les etapes del procediment i en podrà 
afegir segons sigui la situació intermèdia en cada moment. 
 

      1ra Etapa  
Acceptació, per part dels dirigents del referèndum de l’1 O 2017, que aquest nou procediment estratègic 
esdevingui l’únic cap a la independència i que l’Autoritat Nacional del Poble Català el dirigeixi.        
(Pot requerir bastant de temps i suport popular independentista) 

La prèviament constituïda, encara informalment, Autoritat Nacional del Poble Català ha de tenir contactes 
i pressionar perquè els partits i dirigents independentistes de 2017, i els del moment, reconeguin la realitat 
dels efectes reals en l’independentisme, des dels fets de l’1 d’octubre 2017 i setmanes següents, i que 
assumeixin la nova realitat de la constitució de l‘Autoritat Nacional del Poble Català, per a una nova 
estratègia i nou procediment, únic, cap a la independència. 
 

      2na Etapa - Cens Nacional del Poble Català de 8 territoris dels Països Catalans 
Cens d’inscripció voluntària per votar en una possible consulta d’autodeterminació per crear l’Estat català 
independent en el territori del Principat actualment de l’Estat espanyol.    
(Etapa permanent mentre duri el procediment que es proposa cap a la independència) 

L’Autoritat Nacional del Poble Català inicia una crida permanent a inscripcions voluntàries massives a un 
cens de votants independent del cens de població de l’Estat espanyol a Catalunya. 
      El cens a utilitzar inicialment podria ser el Cens Nacional del Poble Català que gestiona i custodia 
l’Agència del Cens Nacional del Poble Català, amb personalitat jurídica registrada a Barcelona l’any 2001 
pels primers Comitès Poble Català. Utilitza serveis de custòdia d’un operador informàtic segur als Països 
Baixos. Els primers inscrits van ser del Principat de Catalunya i de 7 altres territoris històrics de la nació 
catalana (conjunt conegut com Els Països Catalans) i residents a l’estranger descendents de persones 
d’aquests territoris. 
      Els 8 territoris històrics que considerem de la nació catalana i les condicions que proposem de dret 
d’inscripció al Cens es descriuen en la 4ta Etapa referent al Projecte de Constitució Provisional de la 
República Catalana. 



      El Cens no és el llistat de membres dels Comitès Nació Catalana ni de la Federació de Comitès. 
       El Cens és per ser utilitzat en les votacions que calgui (fora de les institucions polítiques espanyoles i 
franceses) i per votar a la consulta d’autodeterminació del poble català, quan sigui el moment, (consulta i no 
referèndum, atesa la condició no autonòmica espanyola de la institució convocant en el marc d’aquest 
programa) per decidir sobre crear l’Estat català amb el Principat de Catalunya com a territori. 
      Utilitzar aquest cens del poble català en l’autodeterminació per decidir sobre crear l’Estat català 
independent, i no el cens de població de les eleccions de l’autonomia, com es faria per decidir (per exemple) 
sobre una autopista o un aeroport, s’avala internacionalment pel text citat al considerant 4.4 de l’Objectiu 
estratègic. 
      El “bonisme” català, nacionalment autodestructiu, d’alguns independentistes, fa que, tot i amb aquell text 
a favor, gosin considerar-lo d’”apartheid” o “xenòfob”. Tenim més arguments en favor d’utilitzar aquest cens: 

      L’Agència del Cens Nacional del Poble Català sempre ha dit i diu que es pot inscriure al cens del poble 
de la nació catalana tot resident al Països Catalans que declari considerar-se, ell mateix, membre del poble 
d’aquesta nació, hagi nascut als Països Catalans o vingut de fora. Car, en el cas de l’autodeterminació del 
poble de la nació catalana qui no es considera membre d’aquesta nació no hauria de poder votar. Perquè si 
considera que no n’és membre i es considera membre d’una nació que ja té Estat reconegut, no és lògic 
que voti si vol o no vol tenir un altre estat d’una altra nació que no considera com a seva. Seria com si a les 
votacions de socis d’un club de futbol hi participés una persona què no n’és soci, fent valer que si que és 
soci d’un altre club de futbol.  
      A més, al poble de la nació catalana, que proposem que voti a l’autodeterminació sobre un Estat al 
Principat, hi ha catalans ciutadans de diversos estats, que el cens electoral autonòmic de Catalunya no els 
inclou. 

      Benentès, a la consulta hi pot haver votants que, en tant que membres del poble de la nació catalana, 
votin No a la creació de l’Estat català independent. Perquè pensin que és millor no tenir un Estat català 
independent i que Catalunya continuï formant part de l’Estat espanyol.      

      L’objectiu d’aquesta Etapa permanent és que el Cens Nacional del Poble Català arribi a 3 milions 
d’inscrits en el moment d’organitzar la consulta d’autodeterminació del poble català, des de fora de les 
institucions autonòmiques de l’Estat espanyol a Catalunya. Potser és difícil, com ho és la independència 
mateixa, però el poble de la nació catalana és capaç de fer-ho. 
 

      3ra Etapa - Pacte Nacional per a l’Autodeterminació 
(Escriptura de formulació en Notaria des del 10 novembre 2010. Signada per 7 entitats) 

Promoure les signatures de partits i entitats, preferiblement davant Notari, de l’Escriptura de Formalització 
del Pacte Nacional per a l’Autodeterminació oberta en una notaria de Girona l’any 2010 (considerant 7 
del capítol Objectiu estratègic). Actualitzant el text i el compromís dels partits polítics independentistes en el 
sentit reprès en el punt 4 de la 6na Etapa, de no intentar la independència de Catalunya des del Parlament i 
el Govern autonòmics i d’ajudar com puguin al poble català en el seu propi procediment. Si escau , 
actualitzar el text en la part referent a les entitats catalanistes de la societat civil amb el compromís d’orientar 
el poble català cap a la independència des de fora de les institucions autonòmiques. 
      Aquest pacte és el lloc de la unitat del independentisme pel que fa referència a procediments per a la 
independència. L’escriptura notarial de formulació roman oberta a més signatures i se’n pot trobar la copia, 
amb els considerants que el fonamenten, a la web de la FCPC https://comites-poble-catala.org/. Conté 
arguments jurídics internacionals que en motiven la formulació i la signatura. 
 

      1ra Situació intermèdia prevista  

Catalunya segueix al ritme autonòmic, els partits i les candidatures independentistes han signat el Pacte 
Nacional per a l’Autodeterminació davant Notari amb les entitats de societat civil i en compleixen els 
compromisos i tots promovem i desitgem que tots els independentistes votin, a un o altre d’aquests partits i 



candidatures en les diferents eleccions autonòmiques, mentre encara n’hi hagin. La majoria absoluta 
independentista a aquestes comtesses electorals al Principat reforçarà les gestions internacionals de 
l’Autoritat Nacional del Poble Català a la 6na Etapa. 
 

      4ta Etapa - Projecte de Constitució Provisional de la República Catalana 

L’Autoritat Nacional del Poble Català encarrega a juristes de diferents camps del Dret la redacció d’un 
Projecte de Constitució Provisional de la República Catalana. Per aplicar-ne, també, els articles que 
siguin compatibles amb la situació autonòmica mentre no sigui reconegut l’Estat català. El Projecte de 
Constitució es fet per ser inclòs al Llibre Blanc del Poble Català (5na Etapa) i presentat a la comunitat 
internacional (6na  Etapa) i a qui calgui durant el procediment d’independència, com a declaració 
d’intencions del poble català. 
      S’hauria de redactar consultant els 9 projectes existents des de la “Constitució Provisional de la 
República Catalana” aprovada a l’Havana l’any 1928 per l’Assemblea Constituent del Separatisme Català” 
presidida per Francesc Macià (text de Josep Conangla) fins l“Avantprojecte de Constitució per a la 
República Catalana” que el grup Constituïm (Santiago Vidal) va lliurar l’any 2016 al Parlament (autonòmic) 
de Catalunya a la Presidenta Carme Forcadell. Però per la diferència de marcs jurídics d’aplicació de la 
Constitució, el text era diferent del que s’haurà de redactar ara 

      Es redacta el nou Projecte de Constitució Provisional de la República Catalana i s’adopta per 
majoria de vots dels inscrits del moment al Cens Nacional del Poble Català, o al cens que s’hagi adoptat, 
dels 8 territoris històricament catalans següents, els anomenats “Països Catalans”: Principat de Catalunya, 
País Valencià, Illes Balears i Pitiüses, Franja de Ponent (part oriental de la regió espanyola d’Aragó), El 
Carxe (part de la regió espanyola de Murcia), Catalunya Nord, Andorra, i L’Alguer (a l’illa italiana de 
Sardenya). 
      Ha de ser un projecte de Constitució de República democràtica de dret i d’ordre, social, liberal, laica i 
solidaria, a l’estil de molts dels estats membres de la Unió Europea. 
      En articles transitoris s’han de definir les condicions de dret de vot en les qüestions relacionades amb el 
procediment d’independència, mentre duri, que prefiguraran les condicions d’adquisició del dret de 
ciutadania de la futura República catalana independent quan sigui internacionalment reconeguda. Poden ser 
les següents condicions: 

       1-Les persones, que tinguin 16 o més anys d’edat, nascudes en un dels 8 territoris històricament 
catalans citats i les que, sense haver-hi nascut, hi resideixin des l’any 2010 o abans, poden adquirir els drets 
citats de vot en les qüestions del procediment d’independència i anticipar, si ja volen, el ple dret de 
ciutadania catalana (per a quan s’hagi reconegut l’Estat català) adreçant-se a l’Agència del Cens Nacional 
del Poble Català, o al cens que l’Autoritat Nacional hagi discrecionalment adoptat o instituït, mitjançant 
declaració signada de considerar-se, a si mateix, membre del poble de la nació catalana i aportant el seu 
document de identitat de l’estat del què són ciutadanes (majoritàriament Espanya o França) del qual no 
perden la ciutadania ni els drets pel fet d’aquesta declaració lliure i personal d’haver-se declarat ser 
membres del poble de la nació catalana. 
      Complint les condicions exposades, la població anteriorment inscrita a l’autonomia de Catalunya amb 
ciutadania de l’Estat espanyol tindrà la opció d’adquirir la ciutadania catalana, o no adquirir-la i poder 
romandre a Catalunya com a residents estrangers amb ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea 
(Espanya). 
   Amb aquest procediment d’inscripció voluntària al Cens de votació i, en particular, d’adquisició voluntària 
de la ciutadania de l’Estat català (quan sigui efectiu) s’evita considerar que tota la població inscrita a 
l’autonomia de Catalunya tindran, d’ofici, la ciutadania del nou Estat català. Es deslliure així l’eventual part 
de població que no vulgui tenir la ciutadania d’aquest Estat, com a residents estrangers, de haver de fer la 
gestió de renunciar a la ciutadania de l’Estat català. No sol·licitar.la els hi serà suficient.        

      2-Les persones no nascudes ni residents en cap dels 8 territoris històricament catalans citats, que són 
filles de persones que hi han nascut abans de l’any 2010, també poden adquirir el dret de vot, mentre duri el 



procediment d’independència, reprenent els termes i condicions establertes per l’Agència del Cens Nacional 
del Poble Català per a aquests casos des de l’any 2001 (susceptibles de revisió i actualització). 

      3-Les persones, que ja s’havien inscrit al Cens Nacional del Poble Català en anterioritat a la data 
d’adopció d’aquest Projecte de Constitució de la República Catalana tenen d’ofici els drets citats. N’han 
de demanar confirmació o actualització a l’Agència del Cens citada.    

      El projecte de Constitució Provisional ha d’incloure la declaració de voluntat que la República catalana 
esdevingui membre de ple dret de la Unió Europea i de l’Organització de les Nacions Unides. 
 

      5na Etapa - Llibre Blanc del Poble Català i la seva reivindicació, de segles, de recuperar, al territori 
de Catalunya, l’Estat propi annexionat per Castella-Espanya des de l’any 1714. 

L’Autoritat Nacional del Poble Català dirigeix l’elaboració d’aquest Llibre Blanc. 

Ha de poder servir, principalment, en les relacions internacionals de la 6na Etapa per presentar i fer 
entendre el què són la nació catalana i el poble català i la seva singularitat entre els casos de pobles sense 
Estat propi que aspiren a tenir-ne. 
      Per raons de diferència d’us, d’institucions d’origen i de destí futur, ha de ser molt diferent del “Llibre 
Blanc de la Transició Nacional de Catalunya” fet per la Generalitat de Catalunya el setembre de 2014 
preparant la Consulta sobre el futur polític de Catalunya que es preveia pel 9 de novembre de 2014. 
      Ha d’incloure un resum històric i social acadèmic del què són Catalunya i el poble de la nació catalana, i 
la importància específica del cas internacional del conflicte que tenen amb el nacionalisme annexionista 
espanyol des de l’any 1714 amb la supressió del marc polític i institucional català, seguida de repressió, 
exili, etc. Conflicte que Espanya va reactivar amb limitacions de l’autonomia l’any 2010 i noves repressions 
des dels anys 2014 i 2017 i que encara continuen l’any 2022. 
      Ha de contenir un recull dels successius debats, enfrontaments i pactes entre monarquies i dinasties 
europees sobre les qüestions següents: 

      1-Decidir quina dinastia no catalana havia de prendre el regne de l’Estat independent de Catalunya-
Aragó l’any 1410, a la mort, sense descendència, del Rei Martí l’Humà. La qual regnaria desprès 
simultàniament a l’Estat independent de Castella, a partir de 1479. Les constitucions, lleis, institucions 
polítiques i exercits es mantenien diferents. I, segons el nom de cada rei comú, el seu número ordinal era 
diferent a cada una de les dues corones dels estats independents. Per exemple, el primer Rei comú, el 
Catòlic, és Ferran I de Catalunya-Aragó i Fernando V de Castella. I Felipe II de Castella és Felip I de 
Catalunya-Aragó. Els successius reis comuns ostentaven un reguitzell de títols de territoris on regnaven, 
però no existia, oficialment, el títol de “Rei d’Espanya”. 

      2-Decidir quina dinastia havia de regnar a ambdós estats a partir de l’any 1700 a la mort sense 
descendència del rei Carles II de la dinastia germànica dels ’Habsburg (Casa d’Àustria). 
      S`ha de recordar que any 1702 l’enfrontament va conduir a l’anomenada Guerra de Successió, que va 
esdevenir guerra mundial, entre el descendent dinàstic legítim, Carles III d’Habsburg, i Felip V, francès de la 
dinastia de Borbó, imposat pel seu avi el Rei de França  Lluis XIV, que li va aportar l’exercit francès a la 
guerra. 
      Carles III, amés del suport i l’exercit català, tenia els d’Anglaterra, del Sacre Imperi Germànic i d’altres 
estats europeus. 
      També hi van haver combats a Europa i a les colònies d’América. És el conflicte jurídic i bèl·lic 
internacional conegut com “the Case of the Catalans” (el Cas del Catalans).  

      L’inesperat nomenament de Carles III com Rei del Sacre Imperi Germànic, per la mort del seu germà, va 
provocar que Anglaterra i els aliats es retiressin de la guerra i els catalans es van quedar sols defensant 
Barcelona i altres ciutats, fins l’últim moment, contra les tropes de Castella i França.  
      Tot això va desembocar l’any 1714 en els efectes del Tractat internacional de pau d’Utrecht de 1713: 



      L’expansió de l’Estat de Castella, començant-se a convertir en la futura Castella-Espanya per annexió, 
per dret de guerra, de l’Estat català a la nova Corona única, amb el consentiment còmplice de la comunitat 
internacional de l’època (els estats europees signataris del Tractat). 
      Els Decrets de Nova Planta imposats a Catalunya per Felip V (1714) van suposar l’abolició de les 
institucions tradicionals catalanes, les més modernes d’Europa d’aquella època, amb capacitat legislativa i 
de control econòmic, fiscal, judicial, duaner, monetari i de premsa, propis, que els reis Habsburg 
respectaven, i que van passar a dependre dels antiquats i conservadors aparells polítics castellans, 
imposant l'autoritat reial per damunt de la legal. Era el que el totalitari Rei de França Lluis XIV volia que el 
seu net Felip V aconseguís. Per deixar de tenir, prop de França, un Estat veí socialment i política 
progressista en modernitat com era Catalunya-Aragó. 
      Es va instaurar la prohibició de la llengua catalana a les administracions i la imposició d’utilitzar-hi la 
llengua castellana. 

      Felipe V i el seus successors de diferents èpoques i dinasties utilitzaven el reguitzell citat de títols 
monàrquics. Alguns han ostentat el de “Rey de las Españas” però no el títol “Rey de España”, el qual no 
figurava oficialment a Corona espanyola, col·loquialment se’ls tractava de Rey de España. Aquest títol no 
consta en documents oficials fins que l’any 1975, aplicant lleis del dictador General Franco, les Corts 
feixistes el van atorgar a Juan Carlos de Borbón per succeir Franco com a Cap d’Estat a títol de Rei (tal i 
com Franco havia preparat des de 1947). 

      Aquesta dada, que pot semblar marginal, no és banal i podria servir en la 6na Etapa per donar a 
entendre a la comunitat internacional que és Espanya i l’origen franquista i feixista de la Corona i el règim 
actuals, nacionalistes annexionistes, contraris al dret d’autodeterminació del poble català i a la 
independència de Catalunya. Recordant la següent cronologia: 

      Any 1947, 26 juliol. “Ley de sucesión de la Jefatura del Estado”: El General Franco podrà designar qui ell 
vulgui per succeir-lo a títol de Rei, el qual “instaurarà la Corona en la seva persona amb l’ordre de successió 
de primogenitura”. (Juan Carlos tenia 9 anys) 

      Any 1969, 2 juliol. Llei per la què Franco designa Juan Carlos de Borbón, que ell ha format per a succeir-
lo a títol de Rei quan es produeixi la vacant de Cap d’Estat i per “instaurar” la Corona. Diu que desprès de 
jurar fidelitat als “Principios del Movimiento Nacional” (els del règim feixista des de 1939) ostentarà el títol de 
“Príncipe de España”. És un títol de nou encuny creat per Franco. Fins aquell dia, els prínceps espanyols 
portaven els títols de Princep de Girona i de Princep d’Astúries però no el de Príncep d’Espanya, perquè no 
existia. 

      Amb el terme “Corona instaurada” no restaurada i amb el nou títol Príncep d’Espanya, Franco va imposar 
un salt en la línia dinàstica dels Borbón per evitar ser succeït per una monarquia liberal de Don Juan (pare 
de Juan Carlos) a qui li corresponia regnar abans que el seu fill. 

      Any 1975, 22 novembre. Darreres Corts franquistes: “Sesión del Pleno de las Cortes Españolas para 
recibir juramento i proclamar Rey a Su Alteza Don Juan Carlos de Borbón”: 
      “El Principe de Espanya juró diciendo: “Juro por Dios y sobre los Evangelios cumplir y hacer cumplir las 
Leyes Fundamentales y guardar lealtad a los Principios del Movimiento Nacional”.  
(Eren les lleis i els principis feixistes del General Franco, què havia mort el mes precedent) 

      Any 1978, 27 desembre. S’aprova l’actual Constitució espanyola, per les primeres Corts elegides en 
“democràcia”. De les 7 Constitucions espanyoles monàrquiques modernes, des de la de1812, aquesta 
(l’actual) és la única que diu que el Rei és el Cap de l’Estat i que li fixa el títol que portarà. La Constitució, 
pròpiament dita, no cita al seu text el nom del Rei (perquè ja havia sigut proclamat per les citades Corts de 
la dictadura de Franco el 1969 i el 1975): 

      Preàmbul de la Constitució: 



El fa Juan Carlos I, ell mateix, (com un decret seu) utilitzant, ja, el nou títol monàrquic de Rei d’Espanya que 
havia creat Franco i que, a la seva mort, les seves Corts feixistes l’hi havien proclamat, abans que aquesta 
Constitució fos redactada. Juan Carlos I hi diu: 

”... En conseqüència, las Cortes aprueban i el pueblo español ratifica la siguiente,  
“Constitución”  

      “Título Preliminar” El text de la Constitució continua: 

      “… Art. 56” “El Rey es el Jefe del Estado... Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás 
que correspondan a la Corona” 

      Aquesta cronologia documentada sobre la Corona instaurada per Franco, (ell deia “no restaurada”) 
explica l’analogia de conceptes i expressions entre la Constitució redactada per les Corts democràtiques i 
les antecedents Lleis de les Corts franquistes. Es pot prendre com prova i exemple dels lligams i 
dependència de la Corona i del règim de la Constitució de 1978 amb els principis del precedent règim 
feixista, nacionalista annexionista anticatalà del General Franco. 
      Es el que el dictador havia anat elaborant des de 1947 fins a 1975 per a la continuïtat del seu 
“Movimiento” feixista. (Havia dit l’any 1969: ”todo ha quedado atado y bien atado”). La derogació de Lleis 
franquistes a la Constitució, no impedeix als poders espanyols d’utilitzar-la contra la recuperació de drets 
dels catalans.   

      S’hauria de consultar juristes sobre si això podria fer que la comunitat internacional considerés mal 
fonamentat en Dret que l’Estat es basi en aquesta Constitució per negar l’autodeterminació al poble català 
per crear un Estat separat, i per les accions empreses, també pel Rei actual, contra Catalunya i 
nacionalistes catalans pels actes d’octubre 2017. I que la motivés a pressionar Espanya per resoldre aquest 
conflicte secular. 

      D’altra banda, per motivar favorablement la comunitat internacional fent-li conèixer la importància del dol 
perdurable causat al poble català i de la pèrdua per a Europa en progrés social i polític pels efectes a 
Catalunya dels Tractats d’Utrecht, i per la pèrdua per a Europa de la capacitat organitzativa del poble català, 
hi ha l’extens recull de les actes del gran Congrés Internacional celebrat a Barcelona l’abril de 2014 en motiu 
del tri-centenari de 1714: “ELS TRACTATS D’UTRECHT  CLARORS I FOSCORS DE LA PAU  LA 
RESISTÈNCIA DELS CATALANS” per 12 il·lustres historiadors professors d’universitats europees. 
L’enyorada Eva Serra i Puig hi escriu dues importants i molt documentades ponències: “El poder local 
català” (9 pagines) i “La reactivació del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya durant la Guerra 
(1713)” conjuntament amb Josep Capdeferro (7 pàgines). A prendre-les en compte, fins i tot per conèixer 
les institucions independents que tenia Catalunya i que ha de recuperar per a ella i per a Europa, com a 
futur membre de la Unió, recuperant l’Estat català independent d’Espanya. 

      Dir que això va ser l’inici del conflicte actual, que el mateix 1714 ja va donar lloc a que un autor anglès 
publiqués el llibre ”The Case of the Catalans Cosider’d (Es Considera el Cas dels Catalans) que ja va 
popularitzar internacionalment el nom amb el qual es coneix el conflicte. 

      Explicar que és d’aquell 1714 que dura el conflicte creat pel nacionalisme expansionista espanyol amb 
l’annexió de l’Estat català, que el què es coneix com “el procés d’independència de Catalunya” no data de 
2017 o 2014, sinó que data de 1714. 

       Mostrar que amb l’annexió del l’Estat català a la Corona de Castella, Espanya no ha obtingut, també, 
l’assimilació del poble català a la nació espanyola. Que el poble català ha mantingut, de generació en 
generació, el sentiment de nació catalana diferenciada i el desig de recuperar l’Estat propi que li va ser 
arrabassat. I això des del primer dia de l’annexió, malgrat les limitacions i repressions imposades a 
Catalunya, encara actualment, pels diversos i successius règims polítics de l’Estat espanyol. 
      Que així ha anat sorgint i organitzant-se políticament, a Catalunya i a l’exterior, el nacionalisme 
independentista català, que el nacionalisme annexionista espanyol anomena “separatista” (com si s’hagués 
realitzat el seu somni de “nació única” i la desaparició de la nació catalana). 



      En aquest sentit, per mostrar la persistència dels catalans per a la independència, citar altres 
apel·lacions fetes a la comunitat internacional, des de fa 100 anys. Exemples de gestions i accions fetes per 
catalans abans de l’actual represa independentista dels anys 2010-2017: 

      L’any 1918, a la Conferència de Paris de constitució de la Societat de Nacions, el Comitè Nacional 
Català de Paris va lliurar el document titulat “Whats say Catalonia” (Què diu Catalunya) adreçat al President 
Wilson dels Estats Units d’Amèrica, Demanant la revisió del Tractat d’Utrecht de 1713 i l’aplicació a 
Catalunya del Dret dels Pobles a la Llibertat (inclòs en els “14 punts de Wilson” del seu discurs al Congrés 
dels Estat Units el gener 1918). 

      L’any 1924, a la seu de la Societat de Nacions a Ginebra, Josep Masó, en nom de la majoria de diputats 
de la Mancomunitat de Catalunya i del poble de Catalunya, va lliurar el document “Apel·lació en favor de 
Catalunya”. 

      L’any 1925, el militar català Francesc Macià, què havia deixat el càrrec d’oficial de l’exèrcit espanyol, 
fundador del partit independentista Estat Català, s’entrevistà a Moscou amb dirigents de l’URSS. Cercava 
ajuda militar i logística per a una operació militar d’envair Catalunya, que estava sota la dictadura del 
General Primo de Ribera, per alliberar-la d’Espanya. L’entrevista no donà els resultats que Macià cercava. 

       L’any 1926, sense haver obtingut ajuda de Rússia, Francesc Macià va organitzar des de Catalunya 
Nord (República francesa) una invasió militar de Catalunya per independitzar-la d’Espanya. Tindria un petit 
exercit inicial amb militants del partit Estat Català i italians antifeixistes fugint de Mussolini exiliats a França i 
finançament d’exiliats catalans a América. El pla va ser avortat per la denuncia d’un infiltrat italià de 
Mussolini. Macià i els participants vas ser detinguts i jutjats a Paris. 

      1932. Sobre el suport dels catalans a les accions de Francesc Macià al seu retorn de l’exili, cal senyalar 
que a les eleccions catalanes organitzades durant la República Espanyola va sortir elegit President de la 
Generalitat de Catalunya (Govern en autònoma) per una àmplia majoria. 

      1945. A la conferència fundacional de l’ONU a San Francisco, California, Josep Carner-Ribalta, que 
havia acompanyat Francesc Macià en la visita a Moscou l’any 1925 i en l’intent d’operació militar de 1926, 
va lliurar, en nom del Consell Nacional Català i dels casals que representaven 75.000 catalans exiliats 
organitzats a tot Amèrica, el document “El Cas de Catalunya Apel·lació a les Nacions Unides”. 

      1997. La carta de l’organització Consell Nacional Català a Kofi Annan, Secretari General de l’ONU. 
Signada per Joan Lucas des de l’exili, Sergi Torrente i Carles Giménez-Camins. Demanant: 
      1- Que l’ONU i la comunitat internacional obliguessin als Estats espanyol i francès a complir amb els 
principis de l’ONU, reconeixent en les seves constitucions el dret alienable a la independència nacional del 
poble català. 
      2- Que obliguessin a ambos Estats a que s’organitzés un plebiscit d’autodeterminació de la nació 
catalana l’any 1999. Incloïa el text de la pregunta, redactat per Carles Muñoz Espinal. 
  
      També cal fer un resum de recull de les nombroses grans manifestacions de catalans a Barcelona i a 
Brussel.les des de l’any 2009 a favor de la independència i dels referèndums d’autodeterminació de 2014 i 
2017, malgrat l’amenaça contra la pau (concepte de l’article 39 de la Carta de l’ONU) per part de l’Estat 
espanyol contra el poble de la nació catalana, que van suposar les violentes agressions de la policia militar 
espanyola (Guàrdia Civil) contra organitzadors pacífics i votants d’aquells referèndums. 

      En general, fer formulacions que “tranquil·litzin” els estats que temen reivindicacions separatistes a 
alguna de les seves regions, per a que no s’oposin al cas específic de Catalunya. 
      En aquest sentit, replicar a la declaració del President de la Comissió europea Jean-Claude Juncker en 
la seva conferència sobre “la Europa del futur”, el 13 octubre 2017 a la universitat de Luxemburg. Sobre la 
aleshores recent declaració d’independència de Catalunya va dir: 



      “Si deixem que Catalunya se separi, però això no és cosa nostra, altres ho faran. Jo no ho vull”. “Jo no 
vull una Unió europea que d’aquí a 15 anys tindria 98 Estats”. “Ja és relativament difícil amb 28, pas més 
fàcil amb 27, però amb 98, em sembla impossible 

      Cal donar a entendre que, precisament, per la importància i singularitat que té Catalunya, que mereixen 
donar-li suport, no hi ha 70 “Catalunyes” més a Europa, (per arribar a 98 estats) ni molt menys, només n’hi 
ha una. Promoure que no temin un “cafè para todos” internacional de independències si reconeixen el poble 
català com a titular dels drets proclamats a l’article 1, paràgraf 2 de la Carta de l’ONU, a l’autodeterminació, 
reconeixent el Principat com territori previst del futur nou Estat de la nació catalana.  
      Donar a entendre que anem “a la nostra” i prou. En aquest sentit recordem aquí la frase de Lluís 
Companys: “Totes les causes justes del món tenen els seus defensors. Catalunya només ens té a 
nosaltres”. 

      Perquè prenguin consciencia de la justificació que la comunitat Internacional propicií el reconeixement 
de l’Estat català, deixar clar que, a diferència d’altres processos d’independència actuals, el Cas de 
Catalunya no comporta la creació d’un Estat “de nou encuny” que no hagi existit anteriorment. 

      Exposar que el poble de la nació catalana reivindiquem recuperar l’Estat català que va ser monarquia 
independent, d’importància a Europa des de l’any 1131 fins el 1714, quan va ser arrabassat i annexionat a 
Castella-Espanya. 

      Que, amb diverses dinasties monàrquiques, va tenir Cort Constitucional de Govern català des de l’any 
1359 fins el 1714, quan va ser abolida per l’annexió espanyola pels Tractats de pau d’Utrecht: 

      1-Armistici de França i la Corona de Castella amb la Gran Bretanya (agost de 1712), seguit dels 
tractats de pau entre Gran Bretanya i França (abril de 1713) i entre Gran Bretanya i la Corona de 
Castella (juliol de 1713) 
      2-Signatura de tractats entre França i les Províncies Unides del Països Baixos, Brandenburg-Prússia 
(antiga Alemanya), Portugal i el ducat de Savoià (juliol de 1713). Sense que Catalunya, que havia 
participat a la guerra amb exercit propi, fos acceptada a participar-hi. 

      Dir que part de les institucions catalanes van ser restituïdes per la República espanyola de 1932 amb el 
nom de Generalitat de Catalunya, d’autonomia regional, que van ser suprimids per la Dictadura de Franco 
l’any1939, i restituïdes l’any 1978 amb limitacions i retallades freqüents. 

      Recordar que des de 1359 s’han succeït 131 presidents de Corts, del Consell o de la Generalitat. Que el 
President actual del Govern de la regió autònoma catalana dintre de l’Estat espanyol porta el numeral 131 
del càrrec.  
      Donar a entendre que aquesta experiència de 131 governs catalans des de l’any 1359, que no té cap 
equivalent a Europa, pot fer que la comunitat Internacional tingui la seguretat que a Catalunya hi ha 
capacitat de governar bé el país. I que a Europa hi hauria un Estat progressista més, governat de manera 
diferent de la retrògrada  i corrupta manera de com està governada Espanya, i Catalunya dintre d’Espanya. 

      També s’ha d’incloure, en annex, el nou Projecte de Constitució Provisional de la República 
Catalana (4ta Etapa). 
 

      6na Etapa - Relacions internacionals i diplomàcia 
Descartant tenir converses amb l’Estat espanyol, sobre l’autodeterminació o la independència, mentre no 
siguin converses multilaterals amb participació de la comunitat internacional. 
Pressió amb peticions motivades del poble català a personalitats de la comunitat internacional per a que 
convencin l’Estat espanyol a tenir aquestes converses multilaterals amb l’Autoritat Nacional del Poble 
Català..    
(Línia de principis generals fonamentals a aplicar i mantenir) 



      1. Mentre duri el nou procediment d’autodeterminació i independència, el poble de la nació catalana 
estarà exclusivament representat, sobre aquesta qüestió, als Països catalans i a l’exterior, per l’Autoritat 
Nacional del Poble Català. 
      La primera finalitat d’aquestes relacions és fer que les forces de la comunitat internacional, en les seves 
diverses formes públiques i privades, coneguin millor la peculiaritat de la nació catalana, la seva història 
mil·lenària com Estat independent amb modernitat jurídica, política i social i l’evident voluntat del seu poble 
per recuperar l’Estat propi independent d’Espanya.  
      I que també coneguin millor la natura retrògrada de l’Estat espanyol implantat per seguidors de l’antic 
règim feixista de Franco que es mantenen en els poders de l’Estat i les forces de poder no electives 
(Considerant 8 del capítol Objectiu estratègic del Programa). 
      A títol d’exemples, senyalar actuacions contràries al Dret internacional per atemorir l’independentisme 
català:  

      L’espionatge personal fet a polítics catalans utilitzant “Pegasus”. 

      Alterar resultats electorals per la publicació de proves falses inventades per la “policia patriòtica” dels 
serveis d’intel·ligència espanyols.   

      Els documents de base a exhibir on calgui a qui calgui són els següents: 

      1.1 El Llibre Blanc del Poble Català (5na Etapa). 

      1.2 L’Article 1 paràgraf 2 de la Carta de les Nacions Unides adjuntant-hi els comentaris als punts 1.2 i 
1.3 de la Carta publicats en el gran llibre de referència “La Charte Des Nations Unies Commentaires Article 
Par Article”, Paris 1991. 
      Un ex President de Tribunals de Dret Internacional instituïts pel Consell de Seguretat de l’ONU, hi escriu: 

      “... la Carta de l’ONU és un dels principis jurídics fonamentals de la Comunitat Internacional, dotada de 
la força jurídica especial pròpia del jus cogens” (norma imperativa en Dret internacional públic). 

      Un ex jutge del Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) hi escriu:  

      “... despès de l’acompliment del dret a l’autodeterminació del pobles colonials, una altra pàgina sembla 
obrir-se, la del dret a l’autodeterminació “de la segona generació”, apuntat cap el dret de cessació al si d’un 
Estat, en nom de la recerca d’una identitat nacional reivindicada per un poble havent pertangut fins el 
moment a una mateixa comunitat nacional d’estat”. 

      1.3 Segons amb qui sigui la conversa, adjuntar còpies o dades de cartes de petició que l’hi hagin enviat 
catalans inscrits al Cens Nacional del Poble Català (punt 3 subsegüent). 

      1.4 En els contactes internacionals pot haver algun interlocutor que parli del principi de Dret 
internacional públic d’integritat territorial dels Estats, i de la de l’Estat espanyol en aquest cas. Sèrbia 
va apel·lar a aquest principi contra la declaració de independència de Kosovo de 2008. El Tribunal 
Internacional de Justícia de l’ONU ho va rebutjar clarament, així, en el paràgraf 80 del seu dictamen 
de 2010 sobre Kosovo: 

      “Diversos participants en els procediments davant del Tribunal han afirmat que la prohibició de la 
declaració unilateral d'independència està implícita en el principi d'integritat territorial” 

      “El Tribunal recorda que el principi d’integritat territorial està consagrat a la Carta de l’ONU, a l’Article 2. 
4, que estableix que: Tots els Membres s'han d'abstenir en les seves relacions internacionals de l'amenaça 
o l'ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol Estat.” 

      I hi recorda l’Acta final de la Conferència de Hèlsinki sobre seguretat i cooperació a Europa de l’1 agost 
1975, dient que estipulava que "els estats participants respectaran la integritat territorial de cadascun dels 
estats participants". 



      El Tribunal conclou: 

      “Així, l'abast del principi d'integritat territorial es limita a l'àmbit de les relacions entre estats”. 

      1.5 En relació amb la qüestió precedent d’eventual apel·lació al principi de Dret d’integritat territorial de 
l’Estat espanyol contra la independència de Catalunya, també es pot replicar amb la gran obra publicada a 
Madrid l’any 1852 pel “licenciado” Francisco Jorge Torres Villegas, titulada “Cartografía Hispano-Científica ó 
Sea Los Mapas Españoles En Que Se Muestra Á España Bajo Todas Sus Diferentes Fases”. (Vegeu còpia 
de la pàgina de crèdit amb segells del “Ministerio de Fomento” i de la Universitat a l’Annex 1) 
      El mapa nº 7, dels 25 mapes amb amplis comentaris històrics i socials del llibre, és el “Mapa Político de 
España” En el text classifica quatre “divisiones territoriales” de la monarquia espanyola d’aquella època, 
entre elles, aquestes dues: 

      “España uniforme ó puramente constitucional,-Emblema de la monarquía… Comprende las treinta 
y cuatro provincias de las coronas de Castilla y de León, iguales  en todos los ramos económicos, 
judiciales, militares y civiles”. En presenta el mapa en una pàgina.  

      “España incorporada ó asimilada... comprende las once provincias de la corona de Aragón, 
todavía diferentes en el modo de contribuir y en algunos puntos del derecho privado… La corona de 
Aragón comprendía los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca i el Principado de Cataluña”. En  
presenta el mapa separat en una altra pàgina. (Vegeu-ne còpia a l’Annex 2)  

      Això demostra que en l’àmbit acadèmic i polític de Madrid, 142 anys desprès de l’annexió de 1714, 
encara es considerava Catalunya un territori incorporat a Espanya i no “purament constitucional”. Es pot fer 
valdre per oposar-se, si es dona el cas, a que Espanya inclogui en el seu dret a la integritat territorial el 
territori d’un Estat independent (Catalunya) incorporat a Castella-Espanya per “dret de guerra i conquesta”, 
en la època moderna (any 1714) sense que el tractat d’Utrecht ni cap tractat internacional d’aquells anys 
hagués convingut aquesta annexió i la desaparició política de l’Estat català-aragonès. 
       
      2. L’Autoritat Nacional del Poble Català no cercarà ni tindrà relacions ni converses nacionalment 
bilaterals amb institucions polítiques de l’Estat espanyol sobre autodeterminació o independència mentre no 
siguin converses multilaterals internacionals imposades a Espanya per la comunitat Internacional, la qual 
també és part afectada pels difícils acords que es puguin prendre pel reconeixement del nou Estat català, 
recuperat de l’annexió de 1714. 
 
      3. En aquesta línia, per motivar o forçar la comunitat internacional a imposar a Espanya les citades 
converses multilaterals sobre l’autodeterminació i/o el reconeixement de la independència de Catalunya, es 
molt probable, i ha de ser previst i organitzat per la societat civil independentista, que el poble català hagi  
d’orientar la confrontació, pacíficament, cap a la comunitat Internacional.  
      A mida que avanci el Cens Nacional (2na Etapa, permanent) quan comenci ha haver-hi 1 milió 
d’inscrits, cada u adreça una carta a unes 40 o 50 personalitats polítiques i civils de primer ordre mundial 
amb copia a l’Autoritat Nacional que seleccionarà els destinataris i definirà el text a adreçar demanant 
pressionar les forces de l’Estat espanyol.  
      Es veurà si són cartes postals o informàtiques. 
      Han de fer que la comunitat Internacional prengui consciència de la voluntat del poble català de seguir 
l’Autoritat Nacional, de la que ell s’ha dotat, i del que podria ser capaç de fer per aconseguir la 
independència separant-se d’Espanya. 

      Aquesta operació demana un gran esforç al poble de la nació catalana. Al capítol d’Objectiu i Motius ja 
es senyalen les grans dificultats del cas dels catalans cap a la independència. 

      4. Els partits independentistes i afins i els seus electes, en compliment del Pacte Nacional per a 
l’Autodeterminació (3ra Etapa) no tracten, es neguen a tractar, encara que l’Estat els hi proposi, de 
l’autodeterminació o de la independència, en els seus diàlegs amb el Govern i les forces de l’Estat espanyol. 



Ho remeten a quan siguin converses multinacionals (2na Situació prevista) on l’Autoritat Nacional del 
Poble Català hi representi el poble de la nació catalana, titular del dret a l’autodeterminació.   

      Dialogar sobre autodeterminació amb l’Estat espanyol abans d’arribar a la 2a Situació té el gran perill 
que l’Estat espanyol proposi, i publiqui internacionalment, un referèndum a Catalunya (dient-li 
d’autodeterminació) amb una pregunta sobre millores d’autogovern autonòmic o, fins i tot, la condició d’Estat 
català federat amb Espanya en un Estat comú. La obligada negativa catalana permetria a Espanya dir al 
Món que els catalans havien rebutjat exercir el dret a “l’autodeterminació” proposat per Espanya, i que ja no 
cal parlar més del tema. 

      Els partits polítics independentistes fan la seva tasca imprescindible pel procediment, prevista en el 
Pacte, ajudant i col·laborant en el que puguin, també financerament, amb l’Autoritat Nacional. I legislant i 
governant, a la Catalunya autonòmica i on puguin, per preservar i enfortir la nació catalana en tots el 
aspectes materials i immaterials, a fí que l’Estat català independent sigui viable quan arribi el moment en la 
7na Etapa i desprès. 

       5. S’ha de recordar que els territoris històrics de la nació catalana són els 8 territoris descrits en la 4ta 
Etapa referent al Projecte de Constitució Provisional de la República Catalana, als efectes dels drets de 
vot i de futura ciutadania catalana si ho demanen les persones que hi son nascudes o residents o llurs filles i 
fills. Es declara que el territori de l’Estat català reconegut ha de ser el de l’autonomia de Catalunya 
(Principat). 

      6. Abans d’organitzar la Consulta d’Autodeterminació, de forma homologable internacionalment, 
(Considerants 4.4 i 6) s’hauran d’iniciar contactes internacionals presentant el poble català amb el Llibre 
Blanc (5na Etapa) i documents transcrits i adjuntats i el nou procediment seguit cap a la independència. 

      6.1 Amb la col·laboració de juristes catalans i estrangers en Dret internacional dels pobles, iniciar 
contactes amb l’anomenada “comunitat internacional”, amb persones i organismes de la Unió europea i 
d’algun dels seus Estats, tot tenint en compte que és establerta pel Tractat de 1992 entre 27 Estats 
europeus sobre els simples fonaments de la preexistent Comunitat econòmica europea de 1957. 
      Tenint present que el President de la Comissió europea Jean-Claude Juncker ja va dir el 13 octubre 
2017 que “la separació de Catalunya no era cosa d’ells” (5na Etapa). Per presentar-los el poble català i 
sondejar i veure la probabilitat que es puguin plantejar reconèixer l’Estat català que proclami el poble, si 
l’Estat espanyol, defensant-se de “perdre” un territori important que considera que és de la seva nació 
espanyola, no el reconeix prèviament ell mateix (és el que l’independentisme polític autonòmic li ve 
demanant a Europa des de fa anys). El President Carles Puigdemont, altres exiliats i el President Artur Mas 
ja ho han sondejat i tenen informació que pot ajudar l’Autoritat Nacional abans de començar aquests 
contactes. 
      El nou procediment emprat, presentant directament el poble català com titular i actor, des de fora de 
l’autonomia, basat en l’article 1 paràgraf 2 de la Carta de l’ONU, pot tenir més probabilitats a Europa, pel 
que fa a la independència, que el procés de 2017 des del Parlament i el Govern autonòmics. Però la Unió 
Europea no es regeix directament per la Carta de l’ONU, sinó pels tractats europeus citats, vàlids per 
defensar jurídicament individualment els drets humans dels condemnats i els exiliats contra les sentències 
espanyoles, però no per defensar el dret de pobles d’estats de la Unió europea a l’autodeterminació per 
crear estats nous i encarar el conflicte polític secular del poble català amb les forces de l’Estat espanyol, 
que aquest poble en torna a reivindicar la solució justa en Dret internacional a l’autodeterminació des de 
l’any 2010. 
      Però ho ha de fer directament, més clarament, i amb fermesa, a la comunitat internacional (punt 3 
d’aquesta Etapa). 

      També es pot estudiar plantejar la denuncia dels Tractats d’Utrecht de 1713 i següents, citats a la 5na 
Etapa sobre el Llibre Blanc. Que el van signar 5 potències europees de l’època amb el Regne de Castella. 
Espanya ho planteja sovint, per la qüestió Gibraltar, a la Gran Bretanya, sobre els principis de l’ONU, des de 
1967. Experts juristes catalans haurien d’estudiar si a l’empara del principi dels tractats de Dret internacional 
“Rebus sic stantibus” (“mentre es mantingui la situació”) se’n poden anul·lar clàusules caduques (si convé) o 



per canvis imposats a Catalunya que no es preveiessin en els tractats d’aquells anys. 
      Per exemple: Incloïen el pla de desaparició de la nació catalana, iniciat i mantingut per Castella-Espanya 
des aquell moment? 

      A més, per canvis geo-estratègics recents (Brexit i altres) podria arribar a convenir internacionalment 
que el cas de Catalunya es resolgués juntament amb el de Gibraltar i altres. 

      6.2. Si els contactes europeus tinguts al punt 6.1 i les pressions internacionals i les eventuals propostes 
“de compensació” que hagin rebut les forces de l’Estat espanyol i el seu Govern, i si el nombre d’inscrits al 
Cens Nacional del Poble Català condueixen a una situació que justifiqui la convocatòria de la consulta 
d’autodeterminació, amb consell, observació i protecció internacional oficial del poble català executant 
aquest dret, amb o sense la tolerància declarada de l’Estat espanyol, l’Autoritat Nacional del Poble Català 
comunica preveure la convocatòria de la consulta (amb el Cens Nacional del Poble Català i sense el 
Parlament ni el Govern de la Generalitat de l’autonomia) quan el nombre d’inscrits al Cens sigui igual o 
superior a 3 milions, que és l’objectiu de la 2na Etapa, permanent.  
      Aquest anunci preveient la convocatòria de la Consulta fa créixer més ràpidament les inscripcions al 
Cens. En cas de prohibició i/o d’atacs de la policia militar espanyola contra el poble català, en aquest nou 
procediment extern a constitucions autonòmiques de l’Estat espanyol, l’Assemblea general de l’ONU podria 
demanar al Consell de Seguretat desencadenar mesures coercitives contra l’Estat espanyol, per motius 
d’amenaça contra la pau vulnerant la legalitat internacional oposant-se al dret a l’autodeterminació del poble 
català, com el Consell de Seguretat ha fet en altres casos. (deduït del comentari a l’article 39 de la Carta de 
l’ONU escrit pel professor Gérard Cohen de la Universitat de Dret i Ciències socials de Paris en el citat llibre 
de referència “La Charte Des Nations Unies, Commentaire Article Par Article”, pàgina 655). 

      6.3. Si el resultat dels contactes tinguts a Europa al punt 6.1 no propicien prou, encara, preveure la 
convocatòria de la consulta d’autodeterminació, s’han d’iniciar altres contactes amb el mateix objectiu de 
resultats. Exemples de nous contactes a iniciar: 

      1. Els que hagin sorgit dels contactes tinguts al punt 6.1, 

     2. Organismes específics de l’ONU (alguns tenen la seu a Europa), 

      3. Els USA i la seva Central Intelligence Agency (CIA) parlant de l’interès geopolític que pot presentar el 
possible nou Estat català (amb estudis d’experts en diplomàcia i economia internacionals, com en Xavier 
Sala Martín), 

      4. Si cal, presentar el poble català i el seu nou procediment d’independència a fundacions d’influència 
internacional, com la Fundació Fòrum Econòmic Mundial, fundada l’any 1971 que reuneix cada mes de 
gener a la ciutat de Davos (Suïssa) les més grans empreses multinacionals (els “amos del Mon”) que, en 
gran part, el dirigeixen. El Fòrum de Davos impulsa sovint estats i empreses a promoure o acceptar canvis 
econòmics i polítics de tot ordre. Tot i ser fundació privada es pot considerar part de la comunitat 
internacional.  
      Es podria demanar i obtenir que l’Autoritat Nacional del Poble Català sigui invitada a reunions del 
Fòrum, per presentar el projecte pel nou Estat europeu que el poble de la nació catalana vol recuperar, i 
motivar-los per forçar els poders de l’Estat espanyol a preparar-ne el reconeixement. Indicant que Catalunya 
és una nació viable econòmicament i creadora de riquesa al sud d’Europa però fins ara llastrada per la 
ineficàcia i corrupció espanyoles. 
 

      2na Situació intermèdia prevista 
Situació en que l’Estat català independent reconegut ja és probable que sigui assolit.  
(És l’objectiu estratègic del programa) 
 
Desprès del conjunt de tasques dels punts 3 i 6.1 de la 6na etapa i, si han sigut necessàries, les del punt 
6.3, és probable que l’Estat espanyol i les seves forces nacionals hagin rebut pressions, i potser ofertes 



compensatòries, suficients i que acceptin eventuals propostes de la comunitat internacional per iniciar 
converses triangulars, en un lloc neutre, entre els promotors internacionals, l’Autoritat Nacional del Poble 
Català, reconeguda com part, (per poder de representació del poble de la nació catalana promulgat en el 
Quart Congrés Catalanista a l’Etapa inicial) igual que el Govern d’Espanya i la comunitat Internacional 
(què també es part perquè pot ser afectada pels acords de separació i successió d’estats a què puguin 
arribar els representants del poble català i els representants d’Espanya). 
 

      7na Etapa – inici de converses amb l’Estat espanyol, multilaterals amb representants de la 
comunitat internacional 
(Sobre l’autodeterminació del poble català i, o, el reconeixement de l’Estat català independent) 

S’ha de verificar en Dret internacional si l’Estat espanyol ha de modificar la seva Constitució de 1978 perquè 
el Govern i el Cap d’Estat puguin signar l’eventual reconeixement irrevocable de l’Estat català i els acords 
de successió d’estats, que potser es dupliquen per la successió de l’Estat espanyol i la successió de la 
Generalitat autonòmica de Catalunya que encara en forma part. 
      Els temes a negociar i els actes a convenir en les converses multinacionals són clàssics en casos 
similars. Alguns exemples en el nostre cas, a títol indicatiu no exhaustiu, poden ser: 

      1. Mentre no es proclami la República catalana i el seu primer Govern, l’Autoritat Nacional del Poble 
Català pren possessió transitòria dels edificis i seus de la Generalitat, de propietat seva o de l’Estat 
Espanyol, i supervisa els treballs dels funcionaris en període transitori. 

      2. Es passen comptes dels drets i deutes pendents, i a adquirir, entre les parts. 

      3. Es verifiquen els títols de propietat d’edificis, equipaments i terrenys, ocupats a Catalunya per la 
Generalitat autonòmica i per l’Estat espanyol i la forma com van ser adquirits. Si hi ha propietats espanyoles 
adquirides per successió de confiscacions fetes per la dictadura del General Franco entre 1939 i 1977, les 
propietats s’hauran de passar gratuïtament a nom de la República catalana quan es constitueixi. 

      4.La comunitat internacional, per assegurar la pau i bones relacions entre els pobles català i espanyol, 
també es podria plantejar forçar els poders nacionalistes espanyols al “desensinistrament” d’anticatalanisme 
del poble espanyol. 
 

      Etapa de constituir i consolidar l’Estat de la República Catalana 
(Dissolució de l’Autoritat Nacional del Poble Català) 

Per definició, si les converses de la 7na Etapa condueixen al reconeixement de l’Estat català independent, 
aquesta Etapa per constituir-lo i consolidar-lo ja no forma part del programa del procediment “cap a la 
independència de Catalunya”, i l’Autoritat Nacional de Poble Català, què l’ha conduït, s’ha de dissoldre 

Hi han obres publicades, i en hauran de noves, amb idees i propostes sobre com construir i consolidar 
l’Estat català independent. Patriotes catalans que han participat en les etapes, en particular a la 6na, i altres 
nacionalistes catalans que no hi han participat, sabran com fer-ho i ho faran bé. 
 

      Nota final 

Desitjo encert i sort als/les com-patriotes que facin seu aquest programa cap a l’Estat català independent i 
compleixin amb el deure que assumeixin de treballar per assolir-lo. 
 

Albert Bertrana Bernaus  President de la FCPC  Perpinyà 10 d’agost de 2022 
 



      ANNEX 1 

Còpia de la pàgina de crèdit del llibre de mapes espanyols de 1857 citat a la 6na Etapa, punt 1.5 

 

 
 



ANNEX 2 

Còpia de la pàgina del llibre de mapes espanyols de 1857 citat a la 6na Etapa, punt 1.5, que conté la 
“Espanya incorporada o assimilada” (Països catalans).    

 

  


