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1. Principi de respecte per la voluntat dels electors
1. La independència és l’objectiu prioritari de l’acció del Govern i de la resta de les institucions.
2. Compromís amb la Declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017.
3. El mandat democràtic del Primer d’Octubre és vigent per fer efectiva la independència en aquesta
mateixa legislatura.
4. Acció política lleial amb la voluntat expressada per l’electorat a les urnes, que demana acció concertada.
5. Si bé el 50% + 1 dels vots independentistes legitimaria encara més el mandat del referèndum del
Primer d’Octubre, aquest darrer per si sol obliga les institucions a fer efectiva la independència.
6. Per assolir la independència és imprescindible la unitat d’acció com a bloc nacional a les institucions.
7. L’acció unilateral és legítima defensa i l’única via factible per resoldre el conflicte amb l’Estat espanyol.
8. Cal enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines disponibles.
9. Els governs municipals són una fortalesa per fer del territori un element clau de construcció nacional.

2. Principi de sobirania i no cooperació institucional
10. No governar ni col·laborar amb els partits del bloc del 155.
11. Adoptar una política de bloqueig de les institucions espanyoles per fer evident que no es pot governar contra Catalunya.
12. No compartir actes institucionals, patronats i organismes anàlegs amb institucions espanyoles de
qualsevol tipus.
13. Defensar políticament i jurídicament les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i vetades pels
poders espanyols.
14. Contrarestar amb legislació pròpia la intromissió espanyola en les competències de l’Administració
catalana.
15. Exercir la desobediència institucional davant la vulneració de la sobirania de les institucions catalanes.
16. El Parlament és sobirà: no acceptar-hi ingerències polítiques, ni jurídiques ni administratives de cap
tipus.

3. Principi de construcció de la institucionalitat pròpia
17. Garantir una Administració catalana fidel al mandat del Primer d’Octubre.
18. Planificar el marc juridicolegal postindependència.
19. Elaborar un pla de treball de política independentista des dels municipis.
20. Fer dels sindicats i les patronals nacionals unes autèntiques eines de país.
21. Acostar-se i col·laborar estretament, des del respecte mutu, amb la resta de territoris de parla catalana.
22. Promoure la fusió de les quatre diputacions provincials en una de sola.
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4. Principi de sobirania fiscal i financera
23. Crear el banc públic de Catalunya.
24. Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.
25. Cercar finançament fora de l’Estat espanyol.
26. Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
27. Promoure la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC.
28. Elaborar cada any pressupostos alternatius comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal amb
l’Estat espanyol.

5. Principi de sobirania econòmica
29. Prioritzar la compra, la gestió directa dels serveis o la contractació pública de proximitat.
30. Desvincular la concessió de serveis públics a Catalunya dels poders econòmics espanyols.

6. Principi de sobirania en energia, infraestructures i mitjans de
comunicació
31. Eliminar peatges.
32. Impulsar les infraestructures de telecomunicacions pròpies.
33. Impulsar un model energètic que només depengui de nosaltres i sigui sostenible.
34. Optimitzar i millorar el finançament dels mitjans de comunicació públics.
35. Revisar les subvencions als mitjans de comunicació privats.

7. Principi de justícia lingüística: el català, llengua comuna dels
catalans
36. Aplicar la legislació actual en matèria lingüística.
37. Promoure un gran pacte nacional per la llengua.
38. Fer que els mitjans públics catalans pensin en clau nacional i internacional.
39. Incloure el català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals
a la carta.
40. Disposar de canals de TV i plataformes digitals infantils i juvenils en català.
41. Avançar decididament cap a un espai comunicatiu comú per als territoris de llengua catalana.

8. Principi de seguretat pública per a un estat democràtic
42. Descriminalitzar i defensar els drets a la llibertat d’expressió, de manifestació i de protesta.
43. Investigar en seu parlamentària els abusos policials.
44. Reformar la Llei de la policia de la Generalitat per garantir que la policia catalana excel·leixi com a
policia democràtica.
45. Reestructurar la BRIMO i fiscalitzar-ne estrictament l’acció.
46. Disposar d’una agència nacional d’intel·ligència.
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47. Aprovar la Llei catalana de coordinació de cossos policials.
48. Aprovar la Llei catalana de bombers.

9. Principi d’acció internacional
49. Fer arribar a l’opinió pública internacional les raons de la causa nacional catalana.
50. Cercar reconeixements internacionals.
51. Enfortir el Diplocat per teixir aliances de suport recíproc.
52. Retirar-se de qualsevol àmbit o espai compartit d’acció exterior amb l’Estat espanyol.
53. Garantir que la Conselleria d’Exteriors i les delegacions de la Generalitat a l’exterior desenvolupin
una acció exterior independentista.
54. Potenciar la presència exterior d’una agència de notícies pública catalana.

10. Principi de justícia social: la República catalana al servei de les
persones
55. Fer que el Govern i el Parlament actuïn amb sentit d’estat i amb urgència davant la greu situació de
pandèmia i crisi socioeconòmica a què s’enfronta el país.
56. Aplicar un Pla d’ocupació i emancipació juvenils perquè no es precaritzi el jovent del paísn i es perdi
el talent de tota una generació.
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