INDEPÈNDÈNCIA!

0

DIN
’

El Pla

D’INDEPENDÈNCIA NACIONAL!

Amb força possibilitats d’èxit i abans de gaire.

’
D

I

L’innoble domini espanyol
no sols intenta usurpar-nos els drets
sinó també el goig de viure.

N

Als presos i exiliats i represaliats polítics
i a tots el de l’1-O. Persistència i llibertat!

Catalans!
Pròleg

La prepotència colonialista amb què Espanya ha

I ara què?.................................................................2
La Federació Sobiranista.......................................3
L’empoderament català..........................................4
Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular..........5
Exposició de Motius i Antecedents.......................6
Declaració de la Independència Nacional.............7
Sol·licituds de reconeixement internacional........8
Amb força possibilitats d’èxit i abans de gaire....9
Calendari d’execució del Pla................................10
Suggeriments d’activisme....................................11
Suggeriments per a una Catalunya Nova...........12
La clau per intentar votar sense errar.................13

El Pla D’IN, un opuscle de Carles Lladó i Badia.
11 de gener del 2021

estat causant danys ingents a Catalunya i a tots
nosaltres ha ultrapassat tots els límits de la
decència i dignitat. I resulta ja impossible de
consentir i suportar. I en conseqüència, catalans,
la nostra determinació ha de ser no permetre que
l’estat espanyol infligeixi més vexacions a les
que hem estat patint molt especialment des del
2017. Hem de lluitar per alliberar-nos d’un domini
aliè tan nefast i veure acomplit d’una vegada el
nostre anhel de llibertat. I si a aquesta dramàtica
dissort s’hi suma, a més, l’hostil diàspora entre
els partits catalans i sense ni una sola proposta
factible sobre el nostre alliberament nacional, el
panorama és d’una desolació letal i, en un
context tan exasperant, tots els catalans
conscients ens preguntem “i ara què?”
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I ara, què?
Ara ha arribat el moment d’engegar el Pla D’IN,

la Declaració de la Independència Nacional
amb força possibilitats d’èxit i abans de gaire.

El Pla D’IN en 4 fases
1. Les entitats catalanistes creen la Federació Sobiranista.

2. Tots els catalans de l’1 d’Octubre que ho desitgin i tots els
altres que hi vulguin ser ens federem i empoderem digitalment.
3. Presentem una Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular al
Congrés de Madrid sol·licitant la convocatòria d’un referèndum
per exercir el dret d’autodeterminació. I, en el cas que no es
vulgui autoritzar, que sigui revocada la matèria 32ª de l’article
149 de la Constitució que prohibeix referèndums no autoritzats.
4. Si el referèndum no és autoritzat i és denegada o no té
resposta en un temps prudencial la Proposició Legislativa, fem
la Declaració d’Independència i sol·licitem el reconeixement de
l’Estat Català a cada un dels 193 estats membres de l’ONU.

El Pla D’IN proposa una estratègia unitària
de tots els catalans amb anhel de llibertat
com a únics protagonistes.

LA

i la gent de Catalunya, nosaltres!
Ciutadans de Catalunya! A més del territori i dels drets i d’una història mil·lenària,
l’essència de Catalunya és la seva gent, nosaltres!, vos, tu i jo i tots els altres. I de
cara al nostre imperatiu i urgent alliberament nacional, convé ser ben conscients que
el genuí subjecte protagonista en la lluita per aconseguir la Independència nacional
hem de ser, d’una manera indiscutible, tots els ciutadans i vilatans de Catalunya units
en l’aferrissada defensa dels nostres drets i la nostra llibertat. I nosaltres, tots els que
estem en la lluita, tots junts, podem arribar a tenir un potencial d’autoritat i un poder i
una força tan ingents com per poder exigir de l’estat que ens caciqueja l’immediat
exercici de tots els nostres drets fins aconseguir d’una vegada el definitiu alliberament
del seu injust i insuportable domini.
L’ingent capital humà que representen l’autoritat moral i el poder i la força de la gent
de Catalunya –deixat ben palesament a la vista del món aquell 11S amb els èpics
400 quilòmetres de la Via Catalana i, molt especialment, amb la dignitat i el civisme
demostrats aquell terrífic i heroic 1 d’octubre del 2017– és el factor bàsic per al nostre
alliberament nacional i, en ser solament nostre, ningú se’l pot fer seu en exclusiva i
encara molt menys, malmetre’l. I a més, la nostra autoritat serà tan imparable que ni
la força bruta de l’estat podrà mai deturar-la tal com no la va poder deturar l’1-O!
Per assolir l’alliberament nacional, la unitat és essencial i cal que tots anem units tal
com van units –en associacions i federacions i sindicats o col·legis o gremis i
patronats– tots els col·lectius que defensen objectius i interessos comuns. I gràcies
a l’ingent quantitat d’entitats sorgides els últims anys de cara a aconseguir el nostre
objectiu nacional, la Federació és tan imperativa com urgent. Tot i representar un
tràmit força laboriós, la creació de la Federació –que ha de ser molt més que una
federació– no ha de comportar pas massa dificultats ja que només depèn de la bona
voluntat de les entitats catalanistes disposades a continuar la lluita unitària.
I tots nosaltres, companys, podrem tornar a ser aquells més de dos milions que
pacíficament i amb heroica fermesa i dignitat vam votar independència aquell 1-O,
tot esperant que s’hi afegeixin els que es vulguin adonar de que el pla D’IN és una
aposta engrescadora i amb força possibilitats d’èxit. I tots nosaltres, tots alhora, i
sense cap possible interferència de ningú ni, gairebé, cap possible mena de risc de
patir la paranoica venjança espanyola, hem de ser imparables.
El Pla D’IN, sense ser captiu de cap mena d’interès personal o partidista tan creat
com per crear, a més d’un repte és un deure inajornable dels que poden i que, sense
cap alternativa factible, tenen la obligació de fer-lo realitat a través de la Federació.
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L’EMPODERAMENT CATALÀ
Ara, atenció als oracles. A “El 5è PODER”, Jordi Puigneró –màster en Sistemes
d’Informació per la Universitat de Surrey, Anglaterra, i conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública de la Generalitat– deixa ben clar que “El nostre repte és que
Catalunya construeixi el primer sistema universal amb base digital.” I atenció perquè,
a aquest repte, hi dona alè el dissortadament tan popular activista australià Julian
Paul Assange, expert en informàtica i en altres múltiples disciplines, quan diu que “El
que passi a Catalunya marcarà un precedent sobre el tipus de democràcia que
veurem a Europa i a tot el món occidental.”
L’empoderament integral de tots els membres de la Federació Sobiranista amb
l’objectiu d’assolir els mitjans i la força per potenciar les nostres pròpies capacitats i
gestionar i protagonitzar la Declaració de la Independència Nacional, a més de ser
un extraordinari esdeveniment, és un deure imperatiu ben a l’abast de la Federació
ja que a la gent del poble català, nosaltres, no ens han d’empoderar ni partits, ni
governs, ni el Parlament, siguin quines siguin les majories, ni tampoc cap organisme
oficial o partidista, ni ho ha de fer ningú més que nosaltres mateixos. Tots units en un
anhel i un destí comú, sota l’empara de la Federació Sobiranista.
–Catalans! Que em sentiu? El subjecte protagonista de la Declaració de la
Independència Nacional no pot ser cap altre que el col·lectiu de tots els catalans que
en vulguin formar part i un dels més notables avantatges d’aquest primer pas serà
que la lluita per alliberar-nos del domini espanyol serà tan global que quedarà força
lluny del poder venjatiu d’Espanya. Tot i la dificultat de fer arribar la informació a tots
els votants potencials i aconseguir la màxima participació possible, és ben segur que
la gestió serà factible gràcies al magnífic voluntariat de la gent de Catalunya.
La DDD, origen del pla D’IN. En viure ja en l’Època Informàtica, el Pla va sorgir tot
considerant les possibilitats d’instaurar a Catalunya la Democràcia Digital Directa, el
sistema real i pur del govern del poble, sense intermediaris. I la primera fase de la
DDD a la catalana havia de consistir, i encara pot, en la creació de la Federació
Sobiranista i l’empoderament de tots els catalans de l’1-O disposats a ser-hi, tal com
s’ha d’iniciar també el Pla D’IN, amb l’objectiu de regir Catalunya a còpia de
Proposicions Legislatives d’Iniciativa Popular, suggerides per un Consell de
Confiança dels mateixos empoderats, i aprofitar l’avinentesa idònia per declarar la
independència. Tot i la seva complexitat, la DDD pot ser un extraordinari suport per
dinamitzar el personal i gest0onar el Pla. I la proposta és presumptament inèdita ja
que ben poc hi té a veure Noruega, per exemple, que sempre acostuma a aparèixer
en primer lloc als rànquings dels estats amb la democràcia més perfeccionada, ni
tampoc el “cas islandès”, famós per la negativa popular al rescat d’entitats bancàries,
ni el denominat e-Estònia o el sistema suís, ja que tots gestionen la democràcia
representativa sense aprofitar les possibilitats de la democràcia digital directe o pura.

Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular
a presentar al Congrés de Madrid, amb 500.000 firmes com a mínim.
Amb tot el respecte i sense anar contra res ni contra ningú –tal com el 2006 va
anar la recollida de signatures feta pel PP del Rajoy amb el lema “Una firmita
contra los catalanes”– la primera gestió de la Federació Sobiranista haurà de ser
la recollida de signatures i l’empoderament digital de tots els federats per
engegar el Pla D’IN. I aquest pot ser l’esborrany de la Proposició, que
naturalment caldrà que sigui redactada d’acord amb les normes reglamentàries
i en còpia castellana.

Al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol
Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular de (nombre de
proposants) ciutadans de Catalunya que, d’acord amb la “Ley
Orgánica 3/1984 i en (El nombre) plecs signats i (el nombre)
proposants a través d’Internet,
EXPOSEN que, a més de les (nombre total de proposants)
signatures, queda adjunt el document Exposición de Motivos y
Antecedentes que avalen la Proposició Legislativa i, a l’empara
de la Declaració Universal dels Drets Humans i dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea, ambdós reconeguts per
l’Estat i reconeguts igualment per La Constitució espanyola,
SOL·LICITEN que sigui derogada la matèria 32ª de l’article 149
de la Constitució sobre l’expressa autorització de l’estat per
convocar referèndums. I, en el cas que la petició sigui
denegada, sol·liciten que sigui autoritzat un referèndum amb
l’objectiu de preguntar al poble català les seves preferències
sobre el futur nacional de Catalunya. I en cas de denegació de
les dues peticions, sol·liciten que sigui exposat quin article de
la Constitució prohibeix parlar i consensuar alguna possible
solució per al contenciós existent entre Catalunya i Espanya.
Barcelona, (tal dia de tal mes) del 2021
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Exposició de de Motius i Antecedents de la
Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular

Declaració de la
INDEPENDÈNCIA NACIONAL DE CATALUNYA

En ser tants els motius que avalen la Proposició Legislativa, aquí en queda
una part comprimida d’alguns. I, per si algú té interès en revisar-los, ho pot
ampliar a l’ordinador al 500%. Tot i que només posant una mica d’atenció en
el cas del judici de la infàmia i la condemna d’una consellera per haver-la
confós amb una altra ja n’hi hauria prou per quedar astorat i poder prescindir
de tots els altres cassos per no fer-ser encara més mala sang del compte.

Els (nombre de signants) ciutadans de la mil·lenària nació catalana, amb tota la

Exposició de Motius i antecedents de la Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular a presentar a la Mesa del Congrés espanyol d’acord amb el Pla D’IN
D’entrada cal reconèixer que és de molt bona praxi donar l’oportunitat de poder presentar els motius i els antecedents de les proposicions legislatives, especialment en aquest cas tot i que siguin d’un absolut domini públic. I atès que els greuges espanyols contra Catalunya són d’impossible enregistrament total per ser inacabables, aquí en queden resumits, en format
comprimit, alguns dels més coneguts. Els antecedents i les raons que empenyen els catalans a presentar la Proposició Legislativa venen de tan lluny i són tants i tan greus que queda ben demostrat amb els memorials de greuges que s’han arribat a presentar a Madrid des de sempre. I cada un dels memorials exposats a la consideració de l’estat espanyol no són tan
sols clams d’alerta d’última hora sinó tot una realitat denunciada reiteradament contra l’abús de poder per denegar els drets fonamentals dels catalans. Des del memorial de greuges del 1760 i el del 1885, altres memorials s’han anat afegint als sistemàtics atacs al progrés econòmic de Catalunya que ha hag ut de sortejar constantment la desinversió i els boicots i
l’endèmica escassedat d’inversions i les obstruccions de Madrid contra qüestions vitals i cal constatar que, sense tants entrebancs, el nostre país i tots nosaltres hauríem pogut aconseguir una més gran prosperitat. En ser aquest comprimit text només un possible esborrany-guia –a esporgar, polir i esmenar convenientment amb la finalitat de poder assolir la màxima
efectivitat a l’hora d’adjuntar-lo comals Motivos i als antecedentes de la Proposició Legislativa– tot possible lector que ara es pugui trobar a aquí és ben lliure de saltar-se tota aquesta relació de maldats. I el que encara no estigui tip de tanta contrarietat pot continuar la lectura començant pels antecedents de tot plegat.
Antecedents. Després d’haver hagut de patir l’hostilitat castellana ja des de força abans –com va ser, només com a un exemple, la caça i crema de bruixes, deien, catalanes promogudes per l’Inquisidor General de la Inquisició, el castellà Torquemada– el 1714 con la fuerza de las armas y el derecho de conquista, Catalunya i els altres Països Catalans van haver de
continuar patint l’hostilitat de l’Estat espanyol sencer, un estat d’esperit colonialista, depredador i provocador de guerres, arreu on ha posat els peus, durant tota la seva història. Per posar ben en evidència el seu històric esperit bel·licós així com la seva mala voluntat contra qualsevol desig d’igualtat i de justícia social i contra els drets i la llibertat dels altres, s’ha de posar
especial atenció a la gran quantitat de guerres provocades per Espanya arreu del món com a, potser, el país més bel·licós i v enjatiu que mai ha existit sobre la superfície de la terra. De tot el fotimer de guerres provocades per Espanya contra tothom, la dels Trenta Anys contra els Països Baixos, per exemple, va finalitzar amb el Tractat dels Pirineus pel qual el rei Felip

consideració i cada un en nom propi i tots junts en representació de la Catalunya
amb anhel de llibertat,
MANIFESTEN que –des que el francès Felipe V, rei de Castilla, va envair
Catalunya por la fuerza de las armas i por derecho de conquista va reduir a las
leyes de Castilla el principat de Catalunya, del qual havia jurat els furs– Espanya
ha estat agredint Catalunya fins als nostres dies, amb tanta insuportable

IV de Castella, dit també d’Aragó, clandestinament i d’amagat fins i tot dels seus habitants, va regalar l’actual Catalunya del Nord a França. I tan abans amb Castella com després amb Espanya, el conjunt dels seus conflictes armats és del tot esfereïdor ja que després de la Guerra His pano-etatunidenca, dita també el Desastre del 98, van anar sorgint totes les guerres
d’independència de tots els estats americans actuals tirant cap al sud fins a les d’Argentina i Xile, incloses les lluites amb Portugal a causa de les fronteres del Brasil. I, des de les Amèriques, les guerres van arribar fins a les Filipines així com també fins al Marroc, amb la guerra del Rif i, a més d’altres més, també va ser provocada per Espanya i seu rei Juan Carlos I –
primer el campechano i després el emérito fugao– la guerra del Marroc contra el Sàhara Occidental i el Front Polisario. I en contrast amb aquest esperit de bèl·lica hostilitat i de vergonya espanyola contra el món, convé constatar que totes les guerres foren perdudes per la mateixa Espanya. Totes menys la Guerra de Successió contra Catalunya acabada amb la invasió
de Barcelona del 1714 i que, malgrat guanyar-la Espanya va perdre Gibraltar, i l’altra també guanyada per Espanya a causa de la força del nombre i l’ajut nazi i feixista del Hitler i el Mussolini, va ser aquella en què Catalunya es va haver de defensar del ejército de ocupación, tal com va ser la guerra del Franco del 1936 al 39, que vam haver de patir tots els infants i
adolescents catalans d’aquella època i que ben entrat el segle XXI alguns de nosaltres encara ho recordem i ho podem explicar amb gran angúnia i indignació. Va ser la tràgica guerra espanyola d’un milió de morts. I ja en el segle XXI cal recordar, amb un cert sentit de l’humor malgrat tot, la victòria de la guerra de l’illot de Perejil també contra el Marroc. I una altra de
les guerres de l’estat espanyol contra Catalunya és la guerra bruta. A més de la Guerra de Successió, un dels orígens de tot plegat, i la guerra del 36, cal atendre també a la guerra bruta perpetrada permanentment per l’Estat espanyol contra Catalunya i en ella entra també una bona part dels milers de milions d’euros malversats en forces armades i armament –per cert,
amb un 11,5 % d’augment del pressupost del 2021, en plena pandèmia– aportats en bona part pels contribuents catalans, i que no tenen cap més objectiu que acontentar uns membres d’un col·lectiu que, quan es jubilen, diuen que cal matar “vint-i -sis milions de fills de puta” i els catalans entre ells, és clar, perquè no pensem a l’estil franquista com fan ells. I tornant a
la guerra del 36, cal recordar que va ser seguida per una també tràgica postguerra, amb obligades migracions d’espanyols desemparats cap a Catalunya, i una dictadura de dramàtica misèria. Una dictadura iniciada amb milers d’assassinats d’honestos ciutadans contraris a la guerra i al règim dictatorial, després d’uns judicis sumaríssims previs, i amb grans assassinats
per les carreteres espanyoles sense judici, i amb els morts enterrats a les cunetes per la bona gent veïna, i no pas pels as sassins. I tot, amb l’absoluta impunitat dels culpables. I el fet que molts dels assassinats encara siguin a les cunetes és un altre dels bàrbars delictes espanyols, i és d’un caire més despietat que els crims dels khmers de Cambodja o que el genocidi
maia de Guatemala. I a més, la Dictadura del Franco, autodenominat Generalísimo, va ser la del Cara al sol amb el braç enlaire i la de la Formación del Espíritu Nacional, una formació pronazi de rentat de cervell –patida igualment, com la guerra, per molts que ho vam viure i sofrir i que encara ho podem explicar– i aquella dictadura també va ser la de la prohibició
d’estudiar i conèixer la història de Catalunya, reemplaçada per l’ensenyament d’una història d’Espanya tan gloriosa com falsa. I després de les misèries de la guerra i de la postguerra i de la gana i de la llarga dictadura i la mort el dictador, van continuar manant els franquistes i es van inventar una dita Transición per passar del franquisme del Franco viu al franquisme
del Franco mort amb allò igualment franquista del todo atado y bien atado. I el primer que va fer aquella gent franquista i rea de franquistes crims va ser la Ley de [auto]amnistia per alliberar-se de tota la responsabilitat i culpabilitat dels seus delictes. I, si bé s’ha de considerar que ja ha passat molt de temps pel que fa a totes aquestes agressions i il·legalitats, cal ser
ben conscients del greuge afegit que s’ha d’observar per força i que és que, després de tant temps, l’hostilitat i les agress ions han anat continuant i encara persisteixen tant en gravetat com en impertinència. I cal repetir constantment que l’esperit bel·licosament agressiu de Castella heretat posteriorment per Espanya –i infligit a Catalunya des del segle XV fins a estar
sofrint-lo encara en l’actualitat del segle XXI– és un altre dels antecedents i motius més conclusiu i de dret per presentar a Espanya la Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular. I de les agressions espanyoles contra Catalunya, a continuació, així només com per exemple, se n’hi troben exposades i comprimides les que estan en la memòria de tothom. Els incompliments
de promeses i deures estatals són permanents fins i tot pel que fa a drets fonamentals. Sin violencia se puede hablar de todo, deien mentre ETA estava matant, però resulta que només era una de les tantes clàssiques i múltiples falsedats d’estat. La prohibició d’escriure i les traves per parlar el català durant els llargs anys de la dictadura encara són vigents per fer-ho
oficialment a Espanya, amb una flagrant infracció constitucional ja que la Constitució no diu pas que la llengua serà objeto de persecución y prohibición sinó que imposa que serà objeto de especial respeto y protección. La Constitució espanyola –amb la seva festa imposada obligatòriament per força– va ser redactada i aprovada sota un amenaçador soroll de sabres, i
amb la consigna d’això o res, així com amb la falsa seguretat que tot podria ser esmenat posteriorment. I ara, també sobre la Constitució, cal fer-se gran quantitat de preguntes. Dret a l’habitatge per a tothom? I al treball? I la independència judicial? I tots els espanyols són iguals davant la llei? I les imparcialitats? I els tribunals caducats? I la prohibició de referèndums?
Madrid. A sobre d’haver de patir tants impactes hostils de Madrid i de l’Espanya sencera, a més, surten arreu les proclames madrilenyes d’intoxicació general per falòrnies malintencionades com, per exemple, les que promouen tots els poders de l’estat sobre falsos privilegis i beneficis econòmics de Catalunya, així com també la propagació de l’animadversió contra els
catalans i els intents de criminalitzar la convivència catalana promoguts pels mateixos falsaris desestabilitzadors. Durant els últims anys Espanya ha estat fent grans esforços i magnes despeses amb l’objectiu d’enfonsar el sistema productiu català, amb desinversió i flagrants boicots i endarreriments històrics contra tots els aspectes de l’economia, la indústria i el comerç
i les infraestructures com, per exemple, contra les ferroviàries, especialment contra Rodalies, però també contra ports i aeroports i carreteres. I entre tanta indignitat i engolint tot el que pot de les comunit ats perifèriques, i pot molt, Madrid malversa milions d’euros en els AVEs, com una espècie de doble plomatge de paó reial, tal com si fos un forat negre. I entre tanta
indignitat cal fer una referència especial a la burla-estafa amb un plus d’ignomínia que representa la inexistència, encara, del Corredor Mediterrani del sud de l’estat fins a França, per la costa. I per a més inri encara, des que vigeix l’actual legislació espanyola, Catalunya no ha rebut mai els diners corresponents per dret i justícia ni tan s ols els pressupostats per llei. Del
2015 al 18 l’execució de les inversions reals a Catalunya només va ser del 65,9% de les pressupostades, i les de Madrid, en cavi, van ser del 113%. I la raó d’aquesta irracionalitat és el grotesc argument que l’efecte capitalitat és perjudicial per a Madrid, quan és tot el contrari ja que els seus governs promouen el dúmping i altres trampes per aprovar rebaixes fiscals i
atraure centenars de contribuents de rendes altes així com també seus d’empreses que cotitzen allà malgrat no treballar-hi ni produir-hi res de res. L’Operación Catalunya. El 2014, amb el govern del PP van explotar les clavegueres de l’estat i, entre altres miserables vileses, un dels greuges més significativament mafiosos del terrorisme d’estat va ser l’escandalosa
Operación Cataluña del ministre d’Interior Fernández Díaz i de Alfonso, jutge madrileny director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. I junt amb les clavegueres va rebentar també el merdòmetre ministerial quan el corrupte de Alfonso –corrupte per cobrar un milers d’euros que no li pertocaven– va dir al ministro de interior i de clavegueres senyor Fernàndez allò de “les

hostilitat, que els atacs dels poders legislatiu, judicial i policial espanyols han
traspassat tants límits de la dignitat i la justícia que, a ple segle XXI, són
impossibles de suportar.
I atès que totes les sol·licituds –presentades reiteradament per Catalunya als
governs de l’Estat espanyol sobre la possibilitat de consensuar una solució a
l’hostil tracte infligit als catalans– han estat menystingudes per denegació o

hemos dado en los morros” i ”les hemos destrozado el sistema sanitario”. I, a més, la declaració davant del jutge del cap de la brigada política responsable d’aquella Operación Catalunya, l’Eugenio Pino, va fer posar els pèls de punta a tothom quan va afirmar una barbaritat tan miserable com que “hemos hecho operaciones que nos pondrian los pelos de punta. [...] por
la Seguridad ciutadana y por el interès de España”. I en aquella època de l’Operación Cataluña anaven augmentant les víctimes mortals a alguns trams de les obsoletes carreteres catalanes de competència estatal mancats d’ampliació i manteniment. Altres greuges infligits per l’Estat espanyol. Mentre Catalunya, amb endurança i ingents manifestacions d’exemplar
civisme, continuava reivindicant els seus drets nacionals, els governs de Madrid prohibien acords tan solidaris com la minoració de la pobresa energètica o tan legítims i justos com l’observança del principi d’ordinalitat i l’alarmant retrocés en els rànquings del PIB per càpita i el benestar dels espanyols en els que Catalunya és avançada per comunitats subvencionades
amb el impostos catalans. I alhora és denegat a Catalunya un concert econòmic com el d’altres autonomies. I entre altres fets tan hostils, l’Estat espanyol ni tan sols no va voler considerar les 23 reivindicacions de la Generalitat de Catalunya del 2014, ni les 46 del 2016. “El dèficit acumulat arriba als 45.000 M € per situar Catalunya a la mitjana d’estoc d’infraestructures
de la resta d’Espanya”, aquesta és una reprovació feta a finals del 2020 per Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona. I per altra banda la sobreexplotació expressa de les aigües de l’Ebre abans d’arribar a Catalunya provoca la progressiva desaparició del Delta, un dels perfils més singulars de les costes dels cinc continents. I l’espoliació-robatori
judicial de les obres de Sixena propietat de Catalunya i segrestades per la Guàrdia Civil? I un motiu, que no és pas menor, és la perniciosa invasió de teles porqueria de Madrid que contaminen la sensibilitat i la mentalitat catalanes. Llibres han estat escrits contra tanta hostilitat i depredació i més se n’hauran d’escriure mentre Espanya segueixi sense reaccionar a tanta
misèria estatal i privi del dret a la llibertat al poble català. Aquests exposats i encara molts d’altres són els motius exigits per l’estat espanyol per presentar la Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular i l’objectiu dels catalans és el d’intentar ressorgir d’entre tanta hostilitat i tantes agressions i, ar a, un cop exposada la gran acumulació de tan perniciosos motius i antecedents,
quina és, o quina serà, la proposició espanyola per solucionar l’alarmant conflicte creat amb Catalunya? I a més a més, que el rei dels espanyols, ara emèrit, sigui un rei d’escandalosa puteria potser ja els agrada a ells però que sigui un lladre de milions –en un percentatge no pas minso d’euros nostres– als catalans no sols ens indigna sinó que ens és un greu perjudici
real. I que l’emèrit corrupte sigui tan alabat com a salvador de la seva pàtria a causa del cop d’estat del 23 de febrer del 1981 no resisteix el fet que no badés boca des d’un quart i cinc de tres d’aquell dia fins a un quart menys un minut de la matinada del dia 24, o sigui 10 hores i 54 minuts. És un massa sospitós fet que no diu pas gaire res de bo sobre la seva intervenció
salvadora. Esperar a decidir la seva posició fins a veure si guanyava la seva Espanya o els militars colpistes, segrestadors a trets del Govern espanyol i del Congrés de Madrid sencer, als catalans no els va convèncer pas i tenir com a cap d’estat un individu com l’ara emèrit que engresca tant als espanyols, als catalans no satisfà ni mica mica ni gens. I com a
conseqüència d'aquell 23F, el 1982 va ser perpetrat un atac directe a l’autogovern de la Generalitat: la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la LOAPA del PSOE i la UCD. Un motiu més per demanar el referèndum a causa de la desagradable insatisfacció catalana.
El setembre del 2017. Amb l’obsessió d’institucionalitzar l’estratègia de la por, mitjançant la fal·laç excusa que la Constitució no consent preguntar res sobre el nostre futur i amb l’intent de desactivar el referèndum de l’1 d’octubre, Madrid va envair Catalunya amb les seves Forces de Seguretat i entre alt res mostres d’hostilitat va imputar la gran majoria dels 945 alcaldes
catalans i, el 20S, la Guàrdia Civil va assaltar les Conselleries de la Generalitat i va empresonar alguns dels seus alts càrrecs. I els catalans, com sempre ja per costum, tot i la gravetat de tanta agressió vam reaccionar amb una manifestació que va gaudir d’una notable contenció i una cívica dignitat.

silenci administratiu, han quedat esgotades totes les possibilitats d’entesa
sol·licitades també reiteradament als representants de l’Estat espanyol.
I atès també que ha estat reiteradament denegada l’autorització per convocar un

El terrífic i èpic 1-O. Aquell 1 d’octubre del 2017, amb la il·lusió per decidir el nostre futur, els catalans vam posar urnes al territori per votar en referèndum però, tot una Espanya de prepotència i violència extremes es va acarnissar salvatgement contra milers de catalans cívics i pacífics , pel delicte, sembla ser, de voler votar amb pau i tranquil·litat. El fet de voler votar
amb pau i tranquil·litat va ser el crim del què ens van acusar i l’excusa perquè milers de policies militaritzats –que per ordre judicial no devien “afectar la normal convivencia ciudadana”– omplissin de garrotades i violència i de dolor, tristesa i sang la terra catalana. Aquells escamots embogits van assaltar municipis; van carregar contra la gent dels col·legis; van esbotzar
portes i trencar vidres a cops de mall; van esberlar caps a cops de garrot; van disparar bales de cautxú als ulls; i van estr ipar vestits i van tirar escales avall i arrossegar per terra, estirant pels cabells i fins i tot per la boca, àvies i avis i pares de família i filles i fills catalans –catalans, d’Europa i del segle XXI– pacífics i indefensos que estaven demanant pau i respecte
amb els braços enlaire. I la brutalitat de les forces armades de l’estat va lesionar tal munió de votants que 1.066 d’ells van necessitar atenció hospitalària. I posteriorment el Govern espanyol, mentre no parava d’elogiar la brutalitat dels seus sicaris, va negligir la recomanació mundial de diàleg, va ignorar la condemna de tanta violència i va menysprear les ofertes de
mediació de rellevants personalitats internacionals. I el 3-O, l’endemà passat d’aquell terrible 1-O, el rei d’Espanya, amb un discurs tan dur de text com de veu i de gesticulació, va aprovar les agressions de la Guàrdia Civil i la Policia de l’Estat contra una bona part del poble català, sense pronunciar ni una paraula de condemna sobre les agressions ni cap sobre els
ferits. I a més a més, posteriorment, el govern de Madrid, agafat a l’article 155 de la Constitució, va intervenir el Parlament i el Govern de Catalunya, ambdós tan legítims com legals. Tanta hostilitat i tantes il·legalitats de l’estat espanyol, tan anteriors com a partir d’aquell terrífic 1 d’octubre, són imperatives raons del per què els catalans presenten a la Mesa del Congrés
la Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular ja que, amb tantes il·legalitats i tanta injustícia i tantes agress ions, l’Estat ha arribat a traspassar tots els límits de la vilesa i la indignitat i, a causa dels patiments infligits a Cat alunya, és ja imperativa i irreversible l’exigència de respecte i llibertat. Aquest és el clam de Catalunya fet amb l’esperança que, si l’Estat espanyol vol
continuar maltractant Catalunya amb el seu estil colonial, agressiu i depredador, sigui la Unió Europea i el món sencer els q ue entenguin el tracte hostil de l’estat espanyol i emparin la nació catalana. Totes aquestes trampes i els privilegis acaparats il·legítimament per Madrid perjudiquen greument tot Espanya i molt específicament els interessos de Catalunya. I, si no
n’hi hagués tants d’altres, aquest seria per ell sol un motiu de prou transcendència i gravetat per haver de presentar la reglamentària Proposició Legislativa adjunta. I a més a més, si no totes, gairebé totes les harmonitzacions imposades pel Congrés de Madrid sempre han estat promogudes en perjudici de Catalunya i per privar-la de les competències que li corresponen
per llei. I un altre dels motius amb què l’estat espanyol perjudica tan injustament el poble català, són les falòrnies malintencionades que promouen tots els poders de l’estat sobre els privilegis i els benefi cis econòmics, diuen, amb què Espanya afavoreix Catalunya, una vilesa que indigna als catalans i que incrementen l’animadversió dels espanyols contra Catalunya i
impulsen la desestabilització de la normal convivència ciutadana del nostre país. L’espoliació del sistema financer de Catalunya. Per altra banda, si bé fins ara els catalans hem tingut la voluntat, la força i la sort de poder conservar la nostra identitat i tot el que som i part del que encara podem ser i tenir, l’espoliació i la destrucció del nostre sistema bancari i financer
ens pot fer perdre totes les oportunitats de subsistència tant ara com en el feliç dia que arribem a alliberar-nos d’un estat enemic tan hostil i venjatiu sense raó. El procés de dilució i extinció del sistema bancari i financer de Catalunya –planificat i exercit per Madrid, amb unes provocacions que semblen acuradament malintencionades– és radicalment alarmants. En
només 10 anys, de les 10 entitats bancàries catalanes existents, 9 han quedat eliminades o absorbides per entitats espanyoles amb la domiciliació de les seus fora de Catalunya, i sobretot a Madrid, excepte el Banc de Sabadell que també ha estat i encara pot estar en un si cau o no cau. I tot això, amb el gran perjudici afegit de l’acomiadament d’un ingent nombre de
personal. L’evidenciada poca vergonya i l’hostilitat amb que, tant els governs d’Espanya com l’oposició i els milions d’espanyols que els voten, han agredit sempre i estan agredint actualment Catalunya amb demostracions ben paleses –¡A por ellos!– han traspassat abastament els límits de la conformitat i de la paciència, i són motius legals suficients fins i tot en excés
que avalen la Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular amb l’objectiu de resoldre l’il·legítim domini espanyol de Cataluny a d’una vegada. El poder judicial espanyol. Amb exemples d’iniqües il·legalitats i amb contundents arguments que ho recolzen, queda ben demostrat que Espanya està dominada per un poder judicial– qualificat per aquell projecte d’informació
Octuvre del 2020, com a “putrefacte, podrit, mafiós i fatxa”– amb tentacles que encerclen malignament tota la gestió executiva de l’estat normalment molt perjudicial per a Catalunya. L’Estatut del 2006. D’entre totes les inacabables arbitrarietats i injustícies d’abans del 2017, aquell va ser l’any de l’anorreament de l’Estatut de Catalunya i és obligat, amb especial èmfasi,
tornar a recordar aquell complot judicial d’impúdica immoralitat promogut pel PP i perpetrat pel Tribunal Constitucional cont ra l’Estatut de Catalunya del 2006. Un Estatut que –havent tingut el suport del 88% del Parlament i que, després d’haver estat ribotejat pel Congrés de Madrid, va ser referendat pel 73% dels catalans i beneït pel rei– d’una manera tan immoral com
impúdica a més de rotundament il·legal, el 27 de juny del 2010, tots els membres del Tribunal Constitucional es van passar per l’engonal. Així. I, si no tot, allà va començar gairebé tot ja que, a més de ben empastifat, aquell estatut va acabar del tot anorreat inconstitucionalment per un Tribunal espanyol desautoritzat del tot per fer-ho. Una magna indignitat del poder
judicial i amb gran satisfacció del govern de Madrid que va encendre les cendres permanents de la indignació catalana i va ser l’inici del definitiu procés català cap a l’alliberament del domini espanyol. Però, a més a més, a tanta vilesa cal afegir una gran quantitat de registres i detencions amb acusacions inventades, i més d’una sense ordre judicial, i amenaces per
atemorir els pobres ciutadans de Catalunya ja perjudicats i tots els altres. I inhabilitacions i multes desorbitades i la punició amb l’article 155 per ensorrar la Generalitat i la inhabilitació també del president i el vicepresi dent, a més de dos candidats elegits pel Parlament. I presó incondicional a uns i presó presó a altres, a causa de prevaricadores i iniqües sentències
judicials. I a sobre, l’escàndol dels més de dos mil acusats amb proves ben minses o inventades. I fer cas omís de les crítiques del Consell d’Europa o de la Comissió Europea i de les denuncies de detencions arbitràries del grup de treball de la ONU i d’Amnistia Internacional és un altre motiu –i aquest és doble, pel fet en si i perquè les denúncies ni tan sols són
considerades– per presentar la Proposició Legislativa. I encara un altre motiu més és el dels incompliments de les resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d’Oriol Junqueras, per exemple, al que no sols van negar el dret a seure al Parlament Europeu sinó que continua encara a la presó. A la presó a causa que el Tribunal Suprem
prioritza la seva malaltissa i venjativa obsessió per intimidar, sempre per sobre de les seves competències i per sobre de la justícia i de la seva dignitat. Però encara n’hi ha més. Als tribunals espanyols, molts dels quals escarneixen la justícia, els perjuris dels acusadors valen més que la realitat demostrada palpablement i visual. I mentre els acusats són condemnats i
empresonats, els prevaricadors i els perjurs continuen manant, enganyant i sentenciant injustament. I d’entre la gran quantit at de casos que podríem exposar, n’existeixen que clamen a la justícia i al cel de tanta flagrant indignitat. I el primer d’ells és que l a injusta prohibició de deixar-nos comptar quants som els catalans que ens volem deslliurar del domini espanyol

referèndum com a única i legítima solució del futur nacional de Catalunya i
havent igualment desatès l’estat espanyol tots els motius exposats en múltiples
memorials de greuges reclamant el dret al lliure exercici a decidir el seu futur, a
l’empara de la Declaració Universal de Drets Humans i de la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea, així com de tots els acords internacionals
sobre el dret a l’autodeterminació signats per Espanya i també dels drets atorgats

resulta una prohibició il·legítima i il·legal. I fins i tot ho és tenint en compte l’estratègia furtadora de terrenys aliens, consistent en envair països veïns amb immigrants addictes al règim del país del qual emigren, a l’estil de la Unió Soviètica i després de Rússia, així com també del Marroc, amb l’annexió del Sàhara Occidental, o de Turquia, amb Xipre. Una estratègia
emprada contra Catalunya per Castella des de l’inici de la seva aparició a la península –amb aquell seu hablad en cristiano– i practicada també després per Espanya, sempre amb èxit fins a l’actualitat. Una estratègia reconeguda, com per exemple entre altres casos, pel president del Govern espanyol Calvo Sotelo quan, el 1983 durant la dita Transició, com un fet que
li devia semblar ben normal va afirmar que “hay que fomentar la imigración de gente de habla castellana a Cataluña y Baleares [al País Valencià ja no calia perquè ja ho havien aconseguit de tros] para assegurar así el sentimiento español que comporta”. Queda clar!
En ser tan gran l’hostilitat i tants i tan permanents els greuges de tota mena causats per l’estat espanyol a Catalunya, han creat un estat de normalitat altament anormal i fins i tot en la majoria de casos delictiva i en aquest sentit també cal posar èmfasi en les grans rebolcades dels tribunals de la UE que últimament han estat clavades a totes les atzagaiades legislatives
de l’Estat espanyol que demostren la vera realitat de la injusta justícia instaurada contra Catalunya. Per altra banda i pel que fa a la Unió Europea, s’han de remarcar els boicots promoguts pels europarlamentaris espanyols que van des de la prohibició del català, una llengua de força més parlants que algunes dels estats membres, fins a prohibir, per exemple, la inclusió
de Catalunya del Conveni de Minories Nacionals. Són boicots i greuges que, com una obsessió congènita contra tota cosa catalana, han emprat permanentment tots els governs espanyols i els seus europarlamentaris. En un tan deplorable context, per rematar l’exposició dels motius que imposen la presentació de la Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular, aquí
podem posar èmfasi també en un parell de casos judicials flagrants a l’engròs i perpetrats en tan sols un any i un mes, entre el 14 d’octubre del 2019 i el 10 de setembre del 2020. Es tracta d’“El judici de la infàmia” i del judici sobre els “Atemptats terroristes del 17 i el 18A”. Són dos motius que amb ells dos sols ja n’hi hauria prou per fer caure la cara de vergonya a tots
els poders i els habitants de qualsevol país amb un mínim de dignitat i de respecte a tota persona nada. I malgrat que puguin semblar falsedats, malauradament no ho són pas gens, i són aquests: El judici de la infàmia i la sentència de la prevaricació suprema. Ha sido una jugada estupenda. Controlaremos la sala segunda desde atrás. Aquesta va ser la mafiosa
asserció del senyor Ignacio Cosidó, el portaveu del PP al Senat, feta al magistrat Marchena i així va anar aquell judici de la infàmia i la vergonya. En comptes de la presó establerta per llei contra els delictes de prevaricació judicial i els perjuris polítics i policials, aquell Tribunal Suprem va estar conspirant constantment contra els presos polít ics, uns homes de pau,

per la Constitució Espanyola, els (el nombre d’empoderats) signants de la decisió
nacional

exemplars i fidels defensors del seny i la llibertat, tractats pitjor que els presos comuns. I els policies testimonis de la fiscalia d’aquell judici, tan perjurs com els perjurs polítics, no sols van ser condecorats amb medalles i augments de sous vitalicis sinó que, per encara més vergonya, van continuar controlant i apallissant ciutadans indefensos, fins a un extrem tan tàcit
com va ser el cas del tinent coronel Baena que va persistir en els registres d’habitatges i entitats i en detencions de catal ans innocents fins i tot sense autorització judicial. I mentre els acusats són condemnats i empresonats, els perjurs continuen manant i enganyant. I el 14 d’octubre del 2019 va ser feta pública la sentència d’aquell Tribunal Suprem contra els nou líders
més representatius de la política catalana, sis d’ells del Govern legal de la Generalitat i la presidenta del Parlament i els presidents de les entitats socials Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Després d’un judici, polític, amb una extrema manca de garanties processals i farcit d’il·legalitats que van provocar una indefensió d’alta injustícia, la despòtica sentència
condemnatòria va ser d’un total de 100 anys de presó per als set condemnats i les dues condemnades. Per delictes no comesos. Aquell judici va ser una altre més de les provocacions estatals contra el seny i la paciència nacionals de Catalunya molt especialment per les il·legalitats comeses pel president del Tribunal, el magistrat Manuel Marchena, amb la complaent
col·laboració dels altres sis magistrats, amb una immoralitat i una injustícia en lluita contra els seus fantasmes. I, entre totes les vicioses i recriminables il·legalitats fetes barroerament a l’engròs, s’hi ha de destacar la no admissió de testimonis de la defensa i la prohibició del dret a exposar tot allò que no interessava al tribunal, així com també entre moltes altres

DECLAREN la independència de Catalunya i el restabliment de l’estat català.

irregularitats, s’hi troba la gran quantitat de perjuris dels testimonis, des dels membres del govern del PP fins als de la Guàrdia Civi l i la Policia de l’Estat atiats pels fiscals. I sobre els perjuris dels governants espanyols podem començar amb les respostes del president del govern de Madrid, senyor Mariano Rajoy Brey, a les preguntes dels advocats defensors com, per
exemple, de l’estil “usted como presidente del gobierno espanyol nos puede explicar..., o usted sabe si..., o le consta usted que...” Totes les respostes, per ordre, van ser textualment i exacta aquestes: 1. “Pues, mire, no recuerdo en este momento”. 2. “No sé”. 3. “No me consta”. 4. “Concretamente tampoco lo recuerdo”. 5. “Pues no lo recuerdo”. 6. “No lo recuerdo”. I 7.
“¡Es que no lo sé!” Així va anar tota una gran exposició del vergonyós fet que el president del Govern espanyol no en sabia res de res, perquè potser no hi era o no li interessava res i tot plegat fet amb un nivell intel·lectual més aviat penós, no sols per a un president de l’estat espanyol sinó fins i tot per a un funcionari del registre de la Propietat. I darrera d’ell, a més de
la somrient i igualment perjura vicepresidenta de Santamaria i del ministre Zoido amb un paperot semblant, va declara el coronel de los Cobos, amb un cofoi i somrient cinisme de pecat, manifestant que la violenta potada de salt d’escala contra un caigut indefens d’aquell polici a, al col·legi Pau Claris de Barcelona, i les revolades escales avall amb estirades de cabells i
l’arrossegada per terra d’aquella noia collada per la boca van ser de una proporcionalidad exquisita. I les mentides i els perjuris i aquelles manifestacions, totes iguals, dels guàrdies civils i els policies de l’Estat, sentint-se mirats per los ojos de odio dels pacífics i indefensos i aterrits catalans, van continuar dies seguits sota la tutela del jutge Marchena i la seva banda de
togats i els fiscals, com la Madrigal, el Cadena o el Zaragoza professionalment fal·laciosos i incitadors a cometre perjuri. I una de les més injustes irregularitats de tot plegat va ser la flagrant prohibició d’acarar la vera realitat dels fets meridianament demostrats amb totes les falsedats de l’acusació particular abocades als peus del Tribunal. ”¿Jura o promete decir la
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verdad?” va ser una pregunta feta pel president del Tribunal a cada un dels testimonis i la resposta era sempre contundent: “Sí, juro”, o “Sí, prometo”. I atenent a una de les protestes dels advocats pels flagrants perjuris comesos, el president del jurat, senyor Marchena tor nava a preguntar –¿Sabe usted que es delito alterar la verdad cuando se declara en un juicio
penal? I sent la resposta sempre també que sí, de seguida seguien reiterades les mentides de falsos testimonis dels policies que fins i tot van arribar a perjurar que las caras de odio i els grans momentos de ansiedad que van patir aquell dia eren com els de los peores tiempos de ETA, quan ETA estava matant per les cantonades. I les imatges enregistrades de la
salvatge violència emprada per aquells testimonis contra catalans pacífics que l’únic que volien era votar en pau i tranquil·litat, i que desmentien ben palesament els perjuris dels perjurs, van ser prohibides reiteradament pel president del Tribunal sense permetre, per força, cal insistir, que fossin acarades amb els perjuris dels perjurs. I entre totes les flagrants injustícies
del judici de la infàmia, s’hi troba de manera encara més infamant el delicte del president Marchena i de tots els altres membres del Tribunal Suprem per haver condemnat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa i Coll per, tant en l’atestat com en la sentència, haver-la confós amb la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí. Pot ser considerada
legal i justa una condemna de 12 anys de presó a una consellera per haver-la confós amb una altra? Pot ser tolerada una aberració judicial com aquesta que és de domini públic? l aquelles injustícies de tan alta gravetat, tant del judici com de la sentència, van assolir la vergonya de crear jurisprudència per desprestigiar encara més del tot el poder judicial espanyol. I
per altra banda, pel fet de no haver abandonat el seu anhel de llibertat, pot ser legal i just que els presos polítics no tinguin el tracte cívic normal que tenen tots els presos comuns, tot i atenent que alguns ja van decidir retirar-se de la política? Els atemptats terroristes del 17A i algunes de les seves iniquitats congènites. Ressenya escrita durant els dies del judici
dels tres terroristes supervivents de l’escamot que va actuar a la Rambla de Barcelona i a Cambrils i va assassinar setze per sones innocents que eren per allà, i entre ells el Xavi, de 3 anys, i en van ferir 169, de les quals 140 van ser reconegudes per la justícia. Tot realitzat amb la presumpta –cada cop menys– implicació del Centre Nacional d’Intel·ligència, el CNI, i
amb un sospitós secretisme d’il·legalitats de l’Estat espanyol. La rígida i constant negativa a obrir les investigacions pertinents del govern de Madrid i fins i tot per part del Congrés espanyol, a més de la negativa t ambé de l’Audiencia Nacional a analitzar l’actuació de la Seguretat de l’Estat, és d’una irresponsabilitat flagrant i obre grans sospites de terrorisme d’Estat. I a
més, durant el judici van ser recusats judicialment, però del tot il·lícitament, testimonis clau. I és molt especialment sospitosa la prohibició d’investigar la possible relació annexa del cap terrorista amb els serveis secrets espanyols, a més de ser-ne confident. L’endemà de l’atemptat, per exemple, la fitxa d’Abdelbaki es-Satti va ser esborrada dels arxius del Centro Nacional
de Inteligencia. I aquí, entre cometes, laments d’algunes de les víctimes i dels seus familiars. “És una vergonya com ens han tractat. Desatesos i desprotegits. Van matar la meva mare i sents impotència. La resposta del mi nisteri ha sigut de menyspreu. Sembla que es vulgui disfressar i menystenir el que va passar.” I l’atenció a les víctimes? “Poca i dolenta.” I “aquest
judici és el de l’assassinat del meu fill.” I “No declararan ni el cap del Centre Nacional de Inteligencia ni el del “Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado”. I “No es percep interès per treure’n l’entrellat.” Per què? Per què tan secretisme? I com va ser possible l’adquisició i compres il·legals de l’ingent quantitat de material per fabricar explosius?
Fosc i inquietant tot plegat! I també és ben curiós i força sospitós que l’Audiència espanyola s’afanyés a donar per mort es--Satti, sense cap mena de confirmació forense, tot i existir la sospita que encara pot ser viu ja que ni tan sols es sap si va morir a Alcanar o el van deixar escapar! I, compte al detall!, els sis terroristes que van actuar directament en els atemptats
van ser abatuts, tots ells, a trets. I la negació d’informació als Mossos? I el veto del Congrés de Madrid a investigar el cas? Donades les anòmales circumstàncies de tot l’afer, de seguida van saltar els dubtes sobre si aquell va ser un atemptat planejat contra Catalunya, o no, pels mateixos Serveis Secrets de l’estat espanyol, i el fet de prohibir les investig acions resulta
del tot sospitós. “El jutge m’ha dit que tinc una teoria conspirativa.” Encara que, només posant una mica d’atenció en el cas del judici de la infàmia i en el del 17A –amb l’hòrrid estupor que causa la dificultat de rebatre les proves que incriminen el CNI en l’atemptat ja n’hi ha prou per tornar a quedar astorat i prescindir de tots els altres casos per no fer-ser més mala llet
del compte. A causa de tant secretisme i tantes incògnites no resoltes es pot tan pensar, per terrible que sigui, que l’atemptat va ser a causa d’una conspiració i un atac estatal contra Catalunya com no, però el que queda ben clar sense c ap mena de dubte és que van deixar fer. Alhora que per a les víctimes supervivents dels atemptats resulta impossible demostrar la
teoria conspirativa, tal com acusava el jutge, sembla que hauria de ser ben fàcil realitzar les investigacions pertinents per demostrar el contrari. I arran de l’atemptat del 17A, per altra banda, les forces polítiques espanyoles i especialment les policials no van poder pair que els Mossos d’Esquadra, amb el major Trapero al capdavant, resolguessin el que calia resoldre
amb una professionalitat com calia. I per altra banda, tornant als presos polítics va resultar que un altre jutge, aquest, membre del Tribunal Constitucional, va manifestar que endarreriria uns quants mesos més la resolució dels recursos d’empara dels presos políti cs amb la perversa intenció d’entorpir les demandes contra l’estat espanyol al Tribunal d’Estrasburg. I
considerava que el procés d’independència havia estat “molt més greu” que el cop d’estat a trets al Congrés de Tejero del 23 de febrer del 1981. Però el cas és que les provocacions i els boicots i la depredació i les cabronades –per dir-ho amb llenguatge popular ben entenedor– han estat i són tantes i tan greus que són la indignació i el tragit del mai acabar. I el
president del tribunal de l’Audiència Nacional? La causa de la seva designació per jutjar una causa criminal de tanta transcendència possiblement i presumptament, és clar, va ser la intenció de deixar impunes tant el jutge com la gran quantitat d’incògnites i misèries que havien emmerdat el cas. I per què? Doncs perquè, encara que es pugui considerar una elucubració
esperpèntica, encara queda curta ja que potser es va pensar que la designació expressa d’un jutge amb les seves discapacitats mentals tan a la vista i amb el seu partidisme i la manca de professionalitat així com per la seva impertinent prepotència i mala educació –“¡Se van a tirar a la basura!” o “Estos escrititos”– a més de les seves repetitives denegacions de paraula,
a crits, podia ser l’excusa per embolicar encara més la troca amb l’objectiu de no aclarir res de tot el criminal entrellat. El secretisme i la immoralitat d’aquest cas del 17A, junt amb la mala voluntat i les vicioses il·legalitats que ens ha inflig it l’Estat espanyol fins ara, són veres veritats tan notòries i irrefutables com perverses i indignants. I de cada una de tantes hem de
treure la força per persistir en la nostra lluita d’alliberament d’un estat tan hostil i de tan pèssima condició. I també, per a més inri, hi ha la venjativa actitud del TS del Marchena, fora de les seves competències i amb incompliment de la legislació penitenciària, per inferir castic i patiment extra als presos polítics negant -los- el que és de dret per a tots els altres presos, i la
indignitat d’escàndol de l’Associació de Fiscals celebrant festivament la denegació i fent burles dels presos polítics amb vilesa extrema i amb una absoluta impunitat hispana, tant dels jutges com dels fiscals. I per rematar l’exposició de Motivos y antecedentes de tot plegat per presentar junt amb la Proposició Legislativa convé ressenyar també, mentre està passant, el
desembre del 2020, un altre gran greuge com és la carta enviada al rei per una munió de militars a la reserva, encapçalats per generals i almiralls, que afirmen, amb un “Todo por la patria”, que “no queda más remedio que empezar a fusilar 26 millones de hijos de puta”, en paraules militars textuals. O sigui fusilar 26 millones de hijos de puta no franquistes, i entre ells,
és clar, tots els catalans. I afirmen a més que estan disposats a morir per la unitat d’Espanya –o sigui disposats a matar– i resulta que el rei hi deu estar d’acord ja que ha quedat mut per la carta rebuda. Tant amb conseqüències legals com sense, no és pas la millor carta de presentació per voler continuar en un estat enemic com és l’espanyol.

I amb la independència declarada, caldrà presentar a tots els estats del món
i a cada una de les institucions internacionals la sol·licitud de reconeixement de
l’Estat català amb un document que podria ser com és ara l’esborrany següent.
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Sol·licituds de reconeixement internacional
Al Govern de (nom oficial de cada estat)
Amb l’oferiment de bona voluntat, pau i col·laboració, (nombre dels que han
declarat la independència de Catalunya) ciutadans de la mil·lenària Catalunya,
capital Barcelona, a l’empara i la garantia de la Declaració Universal de Drets
Humans i de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i de tots els
acords internacionals sobre els drets fonamentals i d’autodeterminació signats
per Espanya, així com també dels drets atorgats per la Constitució Espanyola,
amb tota consideració, respecte i esperança,
MANIFESTEN que els ciutadans de Catalunya tenen l’anhel de recuperar el seu
estatus nacional i internacional entre els pobles lliures del món, arrabassat per
Castella el 1714 i posteriorment fins a l’actualitat negat per Espanya i així mateix
manifesten també que –com a país pacífic, fidel complidor de les lleis i amb ànim
de col·laboració amb tots els països lliures del món– aspiren a formar part dels
estats actuals de la ONU. I amb aquest anhel i per a millor comprensió
internacional del cas català, a la present sol·licitud
ADJUNTEN un Memorial dels Greuges infligits per l’estat espanyol contra
Catalunya des de fa tres segles així com també un exemplar del llibre (nom del
llibre) de la mil·lenària història de Catalunya. I, alhora,

–Amb força possibilitats d’èxit?
D’entrada convé fer confiança en la gran capacitat catalana per superar obstacles
així com en la nostra excel·lència creativa demostrada abastament i molt
especialment amb l’admirable gestió del referèndum de l’1-O, tant pel zel en
l’organització i la genial operació urnes i el cens universal com per l’actitud pacífica,
cívica i heroica de cada un dels votants enfront del clima de pànic creat pel Govern
espanyol i de la salvatge violència de les càrregues policials sofertes. I és de vital
importància recordar que, malgrat tanta hostilitat i tantes agressions, aquell 1
d’octubre vam arribar a votar 2.044.038 catalans, el 43% del cens, i el 90,18% ho va
fer a favor de la independència. I només hi va haver 177.547 vots en contra.
Per altra banda, la gestió del Pla és una operació estratègica essencialment cívica,
pacífica i democràtica que només depèn de la voluntat i l’empenta dels catalans de
base, nosaltres, i sense ser necessàries multituds de manifestants al carrer, amb
infiltrats consentits i contenidors cremats, i per tant sense necessitat de serveis
policials. I a més, no existeix ni una sola raó perquè els magistrats i fiscals espanyols
puguin aturar el Pla legalment i, si la seva dèria paranoica-venjativa és capaç de
cometre més repressió il·legal, es sentiran arreu grinyols a favor nostre.
l al final, sí que serà el moment d’esperar a veure què passa amb el reconeixement
internacional, però no pas abans ja que, si el reconeixement de Catalunya com estat
és acceptat immediatament per alguns dels estats del món, si no resolt, el cas català
quedarà força ben encarrilat. I, si els catalans ens ho proposem amb optimisme i
fermesa, el Pla D’IN és verament una opció d’èxit.

–I abans de gaire?
Tot i que el Pla D’IN es pot fer realitat abans de gaire és una afirmació que connota

SOL·LICITEN al vostre Govern, així com als governs de tots els països lliures
del món, el reconeixement dels drets que a l’estat català atorga la Declaració
Universal de Drets Humans.
Amb l’agraïment per l’atenció prestada, que la llibertat, la prosperitat i la pau
siguin sempre amb vosaltres.
Barcelona (a tants del mes tal) del 2022
Per al Memorial pot servir d’esborrany el presentat adjunt a la Proposició Legislativa
d’Iniciativa Popular, amb una certa contenció i abreujat a mida de serena lectura.

un aire d’optimisme i esperança, té també una connotació del tot inquietant quan es
para esment en la seva urgent peremptorietat a causa de la mala voluntat espanyola
actual en contra tota cosa catalana. Si bé l’espoli econòmic i la penúria de les
inversions estatals i els incompliments de deures i els boicots i les extorsions de tots
tipus i a tots nivells contra Catalunya han estat una injuriant indignitat des de sempre
i provoquen un retrocés alarmant en els rànquings del PIB per càpita i el benestar
dels catalans, últimament ha arribat a un extrem tan fora límits que la peremptorietat
de l’alliberament del domini espanyol és vital i ha de ser abans de gaire! Ser
independents és urgentment imperatiu per no ser espanyolitzats encara més d’ara
en endavant i ens perjudiquin fins a l’extinció. Ens hi juguem el ser.
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Calendari estimatiu de gestió del Pla
1. Primera providència: divulgació a fons del Pla i creació de
la Federació Sobiranista a càrrec de les entitats nacionals......... 1 mes
2. Període d’empoderament i consulta sobre el futur català........... 4 mesos
3. Presentació de la Proposició legislativa d’iniciativa Popular
al Congrés de Madrid i esperar, o no, la seva resolució..............7 mesos
4. Els catalans declarem la independència i sol·licitem el
reconeixement internacional als 193 estat membres de l’ONU... 1 dia
Total, 1 any i 1 dia
La creació de la Federació ha de ser cosa de bon fer ja que només depèn de la
voluntat de les entitats i ha de facilitar la consecució de les 500.000 signatures per
presentar la Proposició Legislativa. La gestió més laboriosa, en canvi, serà
l’empoderament dels més de dos milions de l’1 d’octubre, que ja vam demostrar del
què som capaços, més tots els qui es vulguin sumar a una opció presumptament
guanyadora. I per aconseguir-ho podrem disposar d’11 mesos que no és pas poc.
I, a més de fer caixa des del primer moment i divulgar arreu un Memorial de Greuges
amb text i vídeo d’exemplaritat magistral, caldrà diligenciar tot el Pla, a l’ombra i ben
capguardat amb l’objectiu d’esquivar l’esperit venjatiu de tots els poders de l’Estat.
–Que és un repte laboriós? I tant que ho és però, escolteu, si en sorgeix un de millor,
benvingut sigui i tot i així només cal esperar que cada un o dos de la majoria del dos
milions llargs que l’1-O van votar independència, n’empoderin només un altre, d’entre
un cens d’uns 5,5 milions de catalans amb dret a vot. No volem un nou referèndum?
Doncs el referèndum és això i, si així pot ser i així és, oli en un llum i assumpte resolt.
Però si, arribats al moment de la veritat, resulta que l’objectiu no és assolit –que així
no sigui– caldrà reflexionar sobre les seves causes, que només poden ser dues:
1. La mala jeia i la guerra bruta de l’estat espanyol i, si és aquest el cas, caldrà ampliar
el memorial de greuges i aprendre de l’experiència per tornar-hi amb més efectivitat.
2. Però, si no som capaços d’assolir el nombre d’empoderats idoni per treure’ns de
sobre el jou espanyol, tindreu, catalans, exactament el que us mereixeu: el jou!
Però ara serà bo fer confiança en la gran capacitat del poble català, nosaltres, per
superar obstacles i fer-ho tot possible i hem de pensar que, com que la resolució de
tot plegat pot ser llarga, com més aviat s’engegui més aviat s’acabarà, Amén!
I a més, aquí queden aquests tres nostàlgics anhels per continuar reflexionant sobre
el nostre únic futur possible. “Tenim pressa, molta pressa.” MH Heribert Barrera,
1917-2011. “Tu sí que ho podràs veure! Tu sí però jo...” Dr. Moisès Broggi, 19082013. I “No em moriré sense la independència.” Montserrat Carulla, 1930- 2020.

Suggeriments d’activisme per entretenir l’espera
A més de les ingents possibilitats de la Democràcia Digital Directa per reanimar
l’esperança, ampliar la base i entretenir l’espera de resolució del Pla, a continuació
queden insinuades algunes possibles noves activitats, més de cara a l’eficàcia real
que a la protesta, amb la finalitat de secundar les iniciatives d’activisme ja existents.
1. Creació i divulgació internacional de memorials de Greuges, tan contundents com
de lectura i visió amena, sobre els drets i les raons per desitjar l’alliberament del
domini espanyol i per posar a la vista del món no sols les il·legalitats dels governs i
del Poder Judicial i les Forces de Seguretat sinó també de la monarquia borbònica.
2. Sol·licitud del Premi Nobel de la Pau per al procés català pel fet de tractar-se d’un
cas d’alliberament nacional pacífic, cívic i exemplar i pel caire d’innovació que
comporta. Opcions com aquestes, només pel sol fet de divulgar-les ja poden tenir
efectivitat de cara a la creació de bon ambient, com també ho pot ser el fet de
sol·licitar a organismes oficials de l’estat que facin el favor de respondre a preguntes
com, per exemple, “Creuen que l’operació policial de l’1 d’octubre va ser “de una
exquisida proporcionalidad”? Una de les declaracions, sota jurament, del
responsable de los Cobos. I amb acarament de l’afirmació amb imatges de la realitat.
4. I anar insistint en “la taula de diàleg” amb l’únic objectiu d’anar posant en evidència
la mala voluntat dels governs i l'oposició de l’estat espanyol?
5. I per incriminar l’hostilitat espanyola i posar en evidència internacional les salvatges
agressions de l’1-O i les infamants prevaricacions i els perjuris i els boicots del
corromput poder judicial espanyol, quan serà filmada
la pel·lícula amb argument documentat de tot plegat? *
6. I, per mantenir l’esperança amb bon humor, ampliar
el nom de la plaça d’Espanya de Barcelona
7. I tenyir d’un groc o un vermell ecològics Cinca avall?
8. I, un cop superades les limitacions de l’activisme que comporta la pandèmia 2020,
es podrien establir alguns rècords mundials com, per exemple, el de manifestacions
simultànies i de bandera humana coreogràfica. I molt especialment es podria intentar
rècord de centenars, o potser milers, de mítings diaris, amb un missatge d’interès
general de només 15 o 20 segons, subministrat cada vespre per ser llegit per
voluntaris l’endemà als transports públics.
*A principis del 2018 hi va haver un conat de documental
històric del qual, si bé no va reeixir, va quedar l’argument al
llibre “L’1-O i Catalunya des de molt abans”.
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Si no hi som tots, l’autoritat per la independència

SUGGERIMENTS PER A UNA CATALUNYA NOVA

D’entrada, la clau és saber distingir entre els partits catalans i els d’obediència espanyola

no la podran aconseguir mai només uns quants, per molts que siguin,
i aquest és el Pla per quan quedi assolida la unitat
que, el 14F o quan sigui, es presenten a les eleccions al Parlament. Fem la distinció:
Amb els grans i greus greuges que ens està infligint l’estat espanyol i dins el caos de

la gestió de la covid-19 a principis del 2021, els catalans hem quedat immersos en
integral. A. Els partits espanyolistes. Són els liderats per gent invasora i venjativa partidària
un procés nacional en el qual, cal insistir, no sols ens juguem el nostre futur sinó
del dèficit fiscal i el 155 i de la violència de les Forces d’Ocupació i dels judicis amb
també el nostre propi ser. I en tan trista dissort és pertinent tenir gravat en la memòria

acusacions de delictes inventats i sentències de presó. I els voten els enemic dels nostres

tot el que ens està passant per persistir en la lluita de cara a poder exercir tots els

drets i la nostra llibertat. Són gent fanàtica d’una Constitució fòssil i d’una monarquia

nostres drets en una Catalunya lliure, plena i absenta d’hostils dominis aliens.

arnada i corrupta i sobre tot de la artificial unitat d’Espanya. Són partits que els catalans

I ara, en un moment en què prioritzar la paciència per sobre la pressa pot ser un error

que desitgen el millor futur per als seus fills han d’eliminar de les seves opcions.

fatal, no sols hem de desembalbir neurones i renovar energies de cara al nostre

B. Els partits catalans. Atès el ventall de disbauxa partidista i les lluites fratricides que

alliberament nacional, sinó que ja podem començar a pensar, per exemple, en què

estem patint i sense cap pla d’alliberament nacional factible, hem de lluitar plegats però

invertirem els 16.000 milions d’euros que cada any se’n van cap a Madrid i mai més

no pas contra nosaltres mateixos com caps d’arengada. D’entrada, de tots aquests

no tornen. Però, compte!, perquè tot seguit –i tant per la millora de totes les nostres

partits han de quedar descartats els que faran figa en vots pel fet de prioritzar

possibilitats de futur com per elimina totes les nostres mancances– hem d’adoptar la

descaradament i egoista els seus interessos personals per sobre els interessos nacionals

ferma i vital voluntat de rehabilitar la Catalunya actual per convertir-la en la Catalunya

de Catalunya. I per altra banda, el fet d’anar malversant temps amb consells i assemblees

nova que molts estem somniant. I l’objectiu prioritari ha de ser la consecució del millor

tot esperant a veure què passa, només pot portar a la pèrdua de l’esperança i la dignitat.

benestar possible, tant ara com en el futur, basat en el model econòmic pregonat per

I en conseqüència, els desinformats caldrà que intentin anar ben informats per poder

les cambres de comerç amb l’objectiu de convergir amb els estats més lúcids i justos

decidir quin partit els interessa més votar sense errar gaire. I quin creieu que decidiran?

d’Europa. I amb aquesta finalitat, mentre persistim en alliberar-nos del llast del domini

–El que apareix amb menys fracassos de gestió a les hemeroteques, o el que en té més?

espanyol i de les seves pernicioses influències, ens hem d’anar mentalitzant per

–El que és partidari de la unitat nacional o el que vol fer la independència, o no, tot sol?

poder forjar un nou model de societat que –a més de continuar potenciant al màxim

–O potser el partit que impulsa Madrid i el seu Centro de Investigaciones Sociològicas?

les seves diversificades i notables capacitats com a motor de progrés, solidaritat i

–I el partit que disposa d’un millor planter o el que està tocat pel principi de Peter a causa

benestar– caldrà que posi el màxim zel en el repte, difícil però obligat i possible, de

del seu alt nivell d’incompetència? I, des que el mes d’octubre passat va ser inhabilitat el

recuperar els valors ètics, de responsabilitat i d’equitat i justícia, tant jurídica com

president Torra, qui creieu que ha de presidir el proper Govern de la Generalitat?

social i fiscal, amb un mètode productiu i d’ocupació estable, dins els cànons dels

–I si tot badant badant, ens trobem amb un altre tripartit dels dallonses?

països més civilitzats, més cultes i més pròspers d’Europa. I a l’estil, a la catalana,

I si els que prioritzen interessos partidistes, creats o per crear –sigui al Parlament o a la

dels objectius de la ”Internacional Progressista”, tot esperant el seu suport. Una

Generalitat o els que, per no haver sabut calcular bé ni les seves forces ni l’esperit venjatiu

Catalunya amb la màxima excel·lència en igualtat de drets i benestar social, i en

de l’estat espanyol, ja van fracassar el 2017– entorpeixen les possibilitats del Pla D’IN

creativitat i investigació, en emprenedoria i exportació, seguint i intentant superar el

–o d’algun altre, si és que pugui existir– haurem perdut una legislatura. Mal negoci.

model dels països més ètics, justos i pròspers del món. És un objectiu possible i,

I llavors, si cal, haurà arribat el moment de convertir la Federació Sobiranista en el partit

alliberats del llast espanyol, el farem realitat. Visca!

polític amb tots els catalans que de debò aspirem a la independència, amb un programa

Així és com m’agradaria a mi i, si així no és, no serà pas per culpa meva. I serà una

unitari i guanyador. I ara ja podeu anar reconsiderant-ho tot plegat per decidir el vot mirant

llàstima. Però, com que jo ja no hi seré, ho hauran de fer els que hi siguin.

d’errar el mínim possible i poder evitar que se’n vagi tot al carall. I tot i que, si no es fa el

I ara, abans d’arribar a les reflexions finals, podem donar un cop d’ull a la clau.

què cal, la situació serà ben trista, que Catalunya tingui sort! I sort tindrà si la gran majoria

LA CLAU PER INTENTAR VOTAR SENSE ERRAR GAIRE

de catalans vota informada i sense errar. Vinga!
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Enfront de la desraó espanyola,
aquesta és la meva absoluta raó:
jo d’Espanya no en vull res
però Espanya ho vol tot de mi.
Fins i tot a mi mateix, em vol.

Malgrat tot i tot i així,
jo no vull cap mal a Espanya,
Malgrat
i totde
i així,
sols espero que
me’ntot
deixi
fer a mi.
jo no vull cap mal a Espanya
i sols espero que me’n deixi de fer a mi.
I ara, de cara al Pla D’IN:

Federació i empoderament,
Proposició Legislativa d’Iniciativa Popular,
la D’IN i sol·licitud de reconeixement internacional.
I si entre tots intentem que així sigui i així és, Visca!
Catalunya és Catalunya i és nostra, catalans!
És el nostre territori, la nostra nació.

Territori, llengua i dret,
història, cultura, art,
llegenda i mites
d’arrels llunyanes,
consciència nacional,
sentiment i orgull
i gent amb ganes,
nosaltres, catalans!
Catalunya Independent!
Carles Lladó i Badia, 1986.
www.carlesllado.cat
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Si no hi som tots, l’autoritat per la independència
no la podran aconseguir mai només uns quants, per
molts que siguin. Al Pla D’IN hi podem ser tots.

