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FER PROBABLE LA INDEPENDÈNCIA  

Proposta d’estratègia alternativa al procés seguit des de 2017  

Conceptes exposats des de 1996 per l’Agència del Cens Nacional del Poble Català. Actualitzats amb més 

arguments justificatius en el llibret Proposta de Programa Obert Cap a la Independència de Catalunya: 

      1-El Dret internacional (ONU) no valida una autodeterminació o declaració d’independència si és feta per 

institucions o polítics de l’autonomia del propi Estat ocupant (com es va fer el 2014 i el 2017). 

      2-El Tribunal Internacional de Justícia (ONU) ha dictaminat que en una consulta d’autodeterminació per 

decidir crear un Estat, “una certa part de la població no és titular del dret a votar a l’autodeterminació”. Això 

fa que s’hagi d’utilitzar un cens d inscripció voluntària. 

      3-Al Cens per al vot d’autodeterminació que promovem per decidir si es vol crear l’Estat català al 

Principat (Catalunya del sud), s’hi han de poder inscriure persones de 8 països catalans descrits en el llibret. 

I podran ser ciutadans del l’Estat català quan sigui reconegut.  

      4-Per adquirir la ciutadania del nou Estat català, les persones inscrites al Cens, que la vulguin tenir, 

hauran de sol·licitar-la. (També les persones precedentment ciutadanes de l’autonomia espanyola de 

Catalunya). 

      5-Les diverses forces de poder del nacionalisme annexionista espanyol, polítiques i no, tenen la missió 

ancestral des de l’annexió de 1714 que els habitants de Catalunya deixin de ser de llengua i cultura 

catalana, que la nació catalana deixi d’existir i que ja no es reivindiqui la independència.  

      Assumint aquesta realitat, resulta evident que les institucions polítiques espanyoles no tenen el poder ni 

la voluntat de convenir l’autodeterminació o la independència de Catalunya. Menys encara, i amb aprovació 

internacional, si les demanen o les executen persones i institucions autonòmiques del propi Estat 

constitucional espanyol. 

      Tot intent d’obtenir l’acord bilateral Catalunya/Espanya sobre aquests temes, per la via i procediment 

que sigui, serà impedit per unes o altres forces d’Espanya, pels medis que calguin (per més eleccions 

guanyades, manifestacions i protestes que faci l’independentisme català). I tot diàleg polític bilateral sobre 

aquests temes és inútil, contraproduent i s’ha d’evitar.  

      Això fa que molts independentistes de cor siguin només “practicants” en públic, però creguin íntimament 

que la independència de Catalunya és impossible.  

      Per canviar aquesta situació, fer que es vegi possible la independència i fer-la probable, la FCPC ha 

presentat en la UCE 2022 a Prada, el llibret de 25 pàgines Proposta De Programa Obert Cap a la 

Independència de Catalunya, en 7 etapes (difícils com la independència mateixa) a càrrec del poble de la 

nació catalana i de personalitats lliures de partits polítics del sistema constitucional espanyol. Que n’aprovin 

els principis generals, el facin seu i assumeixin dirigir-ne l’execució  

      6-L’objectiu estratègic final del Programa és aconseguir que la comunitat internacional, política i civil, 

(ONU, UE, Fòrum Econòmic Mundial, etc) (els “amos” del Món) entengui l’especificitat del “Cas Dels 

Catalans” i pressioni i convenci les forces de l’Estat espanyol perquè reconeguin la realitat històrica i actual 

del conflicte que van iniciar el 1714 amb el poble de la nació catalana, que roman pendent de resoldre 

(perquè la nació catalana i la voluntat del seu poble de recuperar la independència es mantenen) i que 

s’iniciïn converses polítiques trilaterals entre el poble de la nació catalana, l’Estat espanyol i la comunitat 

internacional, per tractar de convenir l’autodeterminació i/o la independència de l’Estat català al Principat de 

Catalunya (6na Etapa i 2na situació intermèdia de la proposta de Programa citada). 

El llibret en paper s’ha posat a la venda a 5 € i es pot obtenir en PDF gratuïtament a la www de la FCPC.   
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