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DECÀLEG DE PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA
INSTITUCIONAL
1. Principi de respecte per la voluntat dels electors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La independència és l’objectiu prioritari de l’acció de govern, i de la resta de les institucions
Compromís amb la Declaració d’Independència del 27 d’octubre del 2017.
El mandat democràtic del Primer d’octubre és vigent per fer efectiva la independència en aquesta mateixa
legislatura.
Acció política lleial amb la voluntat expressada per l’elector a les urnes, que demana acció concertada.
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.
Per a assolir la independència, la unitat d’acció com a bloc nacional a les institucions és imprescindible.
L’acció unilateral és legítima defensa i l’única via factible per a resoldre el conflicte amb l’estat Espanyol.
Cal enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines disponibles.
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. 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. Defensa política i jurídica de 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 acceptarà ingerències ni polítiques ni jurídiques ni administratives de cap tipus.

3. Principi de construcció de la institucionalitat pròpia
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Garantir una Administració catalana fidel al mandat del Primer d’Octubre.
Planificar el marc juridicolegal postindependència.
Elaborar un pla de treball de política independentista des dels municipis.
Fer dels sindicats i les patronals nacionals unes autèntiques eines de país.
Acostament i col·laboració estreta, des del respecte mutu, amb la resta de territoris de parla catalana.
Promoure la fusió de les quatre diputacions provincials en una de sola

4. Principi de sobirania fiscal i financera
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Crear el banc públic de Catalunya.
Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.
Recerca de finançament fora de l’estat Espanyol.
Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Promoure la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC.
Elaboració anual de pressupostos alternatius comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal amb l’estat
Espanyol.
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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.
32.
33.
34.
35.

Eliminar peatges.
Impulsar les infraestructures de telecomunicacions pròpies.
Impulsar un model energètic que només depengui de nosaltres i sigui sostenible.
Optimització i millora del finançament dels mitjans de comunicació públics.
Revisió de les subvencions als mitjans de comunicació privats.

7. Principi de justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Aplicar la legislació actual en matèria lingüística.
Promoure un gran pacte nacional per la llengua.
Mitjans públics catalans pensats en clau nacional i internacional.
Inclusió del català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals a la carta.
Canals de TV i plataformes digitals infantils i juvenils en català.
Avenç decidit 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 a garantir que la policia catalana excel·leixi coma policia
democràtica.
45. Reestructurar la BRIMO i fiscalització estricta de la seva acció.
46. Agència nacional d’intel·ligència.
47. Aprovar la Llei catalana de coordinació de cossos policials.
48. Aprovar la Llei catalana de bombers.

9. Principi d’acció internacional
49.
50.
51.
52.
53.

Fer arribar a l’opinió pública internacional les raons de la causa nacional catalana.
Cercar reconeixements internacionals.
Enfortir el Diplocat per teixir aliances de suport recíproc.
Retirar-se de qualsevol àmbit o espai compartit d’acció exterior amb l’estat Espanyol.
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. Cal que el Govern i el Parlament, actuïn amb sentit d’estat i amb urgència, davant de la greu situació de
pandèmia, i crisi socioeconòmica a la que s’enfronta el país.
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56. Cal un Pla d’ocupació i d’emancipació juvenils que evitin la precarització del jovent del país, i es perdi el talent
de tota una generació.
57.

DESENVOLUPAMENT DELS PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA
1. Principi de respecte per la voluntat dels electors
1. La independència és l’objectiu prioritari de l’acció de govern, i de la resta de les
institucions
La independència de Catalunya és el mitjà que ens ha de permetre ser un poble normalitzat, plenament sobirà,
sense subordinacions a les arbitrarietats de cap altre poble.
La independència és l’única oportunitat per construir un país millor posant les persones i les seves necessitats
al centre de l’acció política. La independència ens ha de permetre gestionar la totalitat del nostres recursos,
tenir la possibilitat de gaudir d’un país modern, d’un model de governança com el dels països avançats, d’un
Estat democràtic i de dret de qualitat i decidir sobre tot allò que ens identifica, i sobre què volem ser com a
poble, sense haver de demanar permís a ningú per parlar la nostra llengua i per ser com som
La independència ja no és només un desig, és una necessitat.

2. Compromís amb la Declaració d’Independència del 27 d’octubre del 2017
Manifestar la plena vigència de la Declaració d’Independència votada en seu parlamentària i realitzada el passat
27 d’octubre del 2017.

3. El mandat democràtic del Primer d’octubre és vigent per fer efectiva la independència
en aquesta mateixa legislatura
Cal assumir el mandat sorgit de les urnes el Primer d’octubre del 2017, que no és altre que fer efectiva la
proclamació d’independència i la constitució de la República Catalana.
Cal crear les condicions que permetin fer efectiva la declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017 dins
d’aquesta legislatura.

4. Acció política lleial amb la voluntat expressada per l’elector a les urnes, que demana
acció concertada
Acció política, en representació fidel de la voluntat expressada per l’elector independentista, que fixa avançar
inequívocament cap a la sobirania i la Independència, en cap cas en clau partidista.
Cal actuar amb voluntat política de concentració i unitat d'acció independentista, tant al Govern com al
Parlament, així com a tots els seus òrgans de govern.

Pàg. 4

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.
El mandat democràtic del Primer d’octubre obliga a fer efectiva la independència. L’assoliment d’un
percentatge de vot independentista superior al 50% reforça aquest compromís previ i ineludible amb els
electors.
Per tal de saber si hem assolit la fita del 50% + 1 de vots es tindran en compte els vots rebuts per totes aquelles
forces polítiques independentistes que hagin obtingut representació parlamentària o no.

6. Per a assolir la independència, la unitat d’acció com a bloc nacional a les institucions
és imprescindible
La unitat d’acció efectiva entre partits independentistes i institucions catalanes implica actuar com a bloc
nacional, per tal de donar resposta al mandat dels punts anteriors.

7. L’acció unilateral és legítima defensa i l’única via factible per a resoldre el conflicte
amb l’estat Espanyol
La unilateralitat és l’únic camí que permet prendre les nostres decisions. Renunciar-hi implicaria renunciar a la
mateixa independència.
Els diferents governs de l’Estat espanyol, independentment del seu color i orientació política, així com la resta
de poders de l’estat, han demostrat abastament que apliquen la política repressiva sense contemplar en cap
cas l’acció política i la negociació. Amb l’Estat espanyol les negociacions vindran després dels fets, no abans.
És per tot això que cal apostar per l’acció unilateral, ja que està demostrat reiteradament que no hem tingut
cap rèdit de qualsevol mena de negociació amb institucions, partits, entitats o qualsevol altre ens de l’estat
Espanyol.

8. Cal enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines disponibles
Cal que des del Govern de la Generalitat i del Parlament s’actuï amb fermesa en defensa de la pròpia Institució,
amb totes les eines disponibles (polítiques, jurídiques, administratives, comunicatives i altres), per fer evident
els abusos reiterats dels poders espanyols per cerquen laminar, disminuir i impedir l’acció de govern de la
Generalitat. També ha de servir per mostrar que l’actitud de bloqueig permanent de l’estat Espanyol significa
un greuge insalvable per la vida plena de tots els catalans.

9. Els governs municipals són una fortalesa per fer del territori un element clau de
construcció nacional
Cal elaborar un pla de treball calendaritzat de política independentista des dels municipis, que pivoti en fer
efectiva la independència.

2. Principi de sobirania i no cooperació institucional
10. No governar ni col·laborar amb els partits del bloc del 155
Establir acords de governabilitat exclusivament amb formacions independentistes.

Pàg. 5

No establir acords de governabilitat al Parlament de Catalunya amb cap de les forces polítiques
autoanomenades constitucionalistes, i/o que varen donar suport i/o facilitar l’aplicació de l’article 155.

11. Política de bloqueig de les institucions espanyoles per fer evident que no es pot
governar contra Catalunya
Anul·lar qualsevol pacte de governabilitat en altres àmbits com ajuntaments, diputacions, consells comarcals,
o d’altres, amb les forces polítiques autoanomenades constitucionalistes, o que varen donar suport o facilitar
l’aplicació de l’article 155.
Bloquejar l’acció de les institucions espanyoles sempre que sigui possible, mentre aquestes no respectin el
caràcter nacional de Catalunya i el seu dret a l’autodeterminació, i no aportin una solució al conflicte polític
que inclogui la restitució moral i econòmica dels presos polítics, el retorn dels exiliats, i l’anul·lació del 100%
dels procediments oberts a les fins ara gairebé 3.000 persones represaliades per la policia i pels tribunals
espanyols.

12. No compartir actes institucionals, patronats i organismes anàlegs amb institucions
espanyoles de qualsevol tipus
No participar en esdeveniments públics organitzats per les institucions espanyoles (monarquia, Gobierno, o
d’altres).
No convidar a representants de les institucions espanyoles a actes organitzats des de les institucions de la
Generalitat.
Rebutjar la participació de les institucions espanyoles en els patronats o altres ens que puguin constituir-se a
Catalunya.

13. Defensa política i jurídica de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i vetades
pels poders espanyols
Posar en marxa les accions necessàries per tal de revocar per la via dels fets aquelles lleis, principalment de
caire social, suspeses pels tribunals polítics de l’estat Espanyol.
Encetar les accions judicials necessàries per tal de revocar aquelles lleis d’altres institucions espanyoles
anàlogues a les suspeses per a Catalunya, però vigents a d’altres comunitats (estatuts i lleis) o àmbits
institucionals de tota índole per demostrar la discrecionalitat de l’estat espanyol.
Defensar políticament i jurídica l’aplicació de les lleis suspeses a Catalunya

14. Contrarestar amb legislació pròpia la intromissió espanyola en les competències de
l’Administració catalana
Legislar a nivell català sobre aquells àmbits en els quals tinguem competències i en els quals els diferents
governs espanyols han legislat envaint les competències pròpies de la Generalitat o d’altres institucions
catalanes. Un bon exemple és la nova normativa estatal referent al col·lectiu de bombers.

15. Exercir la desobediència institucional davant la vulneració de la sobirania de les
institucions catalanes
Cal que els representants electes independentistes que ostentin càrrecs polítics a les institucions desobeeixin
davant les ingerències judicials de l’Estat espanyol en l’acció política i legislativa de les institucions catalanes,
que en vulneren la sobirania del poble de Catalunya i atempten contra els principis democràtics, judicialitzant
la política.
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16. El Parlament és sobirà. No acceptarà ingerències ni 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
Com es va fer palès amb l’aplicació de l’article 155, les estructures de governança de la Generalitat de Catalunya
i d’altres institucions, així com els càrrecs de lliure designació, van atendre amb submissió generalitzada els
requeriments del Govern d’Espanya i els seus homes de negre.
És absolutament clau bastir una xarxa de complicitats dins les estructures de govern que sigui escrupolosament
respectuós i lleial al mandat democràtic sorgit de les urnes del Primer d’octubre. És per aquest motiu que cal
satisfer aquesta necessitat

18. Planificar el marc juridicolegal postindependència
La independència efectiva es fa, no es diu que es fa.
Des de la perspectiva de conferir tota la seguretat jurídica possible a la independència, cal preparar-la i
planificar-la, de manera que una vegada aixecada la declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017, el
marc jurídic provisional de la República catalana estigui preparat per tal de facilitar la continuïtat de la vida
normal de Catalunya en tots els seus àmbits, al màxim possible.

19. Elaborar un pla de treball de política independentista des dels municipis
L’estructura institucional s’estén arreu del territori a través de múltiples nivells institucionals, i molt
particularment a través dels municipis.
Liderar iniciatives, accions i projectes orientats a desconnectar dels poders de l’Estat espanyol arreu del
territori, i molt especialment a través dels municipis.

20. Fer dels sindicats i les patronals nacionals unes autèntiques eines de país
Tant els sindicats com les patronals d’obediència espanyola van sortir l’octubre del 2017 a desaconsellar la
independència i desincentivar les mobilitzacions que li donaven suport. Quan s’implementi la declaració
d’independència, els representants socials estaran al costat del President de la Generalitat.
És per aquest motiu que cal promoure les patronals i sindicats independentistes (Anem x Feina, IntersindicalCSC, i altres) per tal que tinguin veu i vot a tots els espais de coordinació i decisió promoguts per totes les
administracions catalanes arreu del territori. Aquestes entitats seran els interlocutors preferents a l’hora de
consultar, negociar, prendre decisions en l’àmbit econòmic i de relacions laborals, així com a l’hora d’atorgar
subvencions o establir col·laboracions institucionals arreu de Catalunya.

21. Acostament i col·laboració estreta, des del respecte mutu, amb la resta de territoris
de parla catalana
Els territoris de parla catalana s’estenen molt més enllà del Principat. Les polítiques deliberadament agressives
amb tots aquests territoris i la seva divisió administrativa són una eina d’afebliment i dilució constant d’una
unitat d’acció necessària.
És per aquest motiu que cal treballar per enfortir les relacions amb la resta de territoris de parla catalana, des
del respecte mutu.
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L’enfortiment de les relacions, en tots els àmbits, entre els diferents territoris de parla catalana afebleix l’estat
Espanyol i enforteix les possibilitats d’èxit de la independència del Principat.

22. Promoure la fusió de les quatre diputacions provincials en una de sola.
Promoure la fusió de les quatre diputacions provincials en una de sola i, en qualsevol cas acordar governs
independentistes en cadascuna de les quatre, crear una taula de coordinació i concertar l'acció conjunta en
base a projectes compartits, pensats sempre per recolzar la iniciativa del govern de la Generalitat i
complementar-la.

4. Principi de sobirania fiscal i financera
23. Crear el banc públic de Catalunya
Crear el Banc de Catalunya.

24. Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols
Treballar, sota la normativa europea, per disposar d’una operativa bancària habitual a través d’entitats
financeres europees alienes als interessos del sistema bancari espanyol que ens permeti no dependre dels
interessos econòmics i financers espanyols.

25. Recerca de finançament fora de l’estat Espanyol
Fer recerca internacional per obtenir el finançament necessari que permeti satisfer amb regularitat els salaris
dels funcionaris públics i les pensions dels catalans.

26. Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de
Catalunya (ATC)
Fer que l’ATC tingui capacitat per a recaptar tots els tributs que es paguen a Catalunya.

27. Promoure la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC
Fer possible que el pagament de TOTS els impostos, taxes i tributs que s’hagin de fer efectius a la hisenda
espanyola puguin ser recaptats al 100% a través de l’ATC encara que de moment sigui un pas previ el seu
enviament a la hisenda espanyola.
En el mateix sentit, fer la liquidació a l’ATC dels diversos impostos pagats pels departaments de la Generalitat,
pels seus organismes i empreses públics i pels càrrecs electes i eventuals, i així mateix pels ajuntaments.

28. Elaboració anual de pressupostos alternatius comptabilitzant l’import de l’actual
dèficit fiscal amb l’estat Espanyol
Per tal de fer palès l’enorme greuge que suposa l’espoli fiscal envers Catalunya, el Govern de la Generalitat farà
un pressupost alternatiu a l’oficial de cada exercici, tenint en compte el dèficit fiscal estimat actualitzat.
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Les darreres dades oficials van ser publicades per la mateixa Generalitat de Catalunya el mes de gener del 2020,
arribant a la determinació que el dèficit fiscal dels exercicis 2015 i 2016 va ser de 16.800 milions d’euros
cadascun dels exercicis.
El pressupost alternatiu serà un exercici de pressupost de país que ha de permetre visualitzar de manera
aproximada i entenedora el nivell d’ingressos i despeses d’una Catalunya independent, així com fer totalment
tangible què és allò que estem perdent.
Exigir al govern espanyol que faci públiques les aportacions tributàries dels catalans.

5. Principi de sobirania econòmica
29. Prioritzar la compra i la contractació pública de proximitat
Els actuals concursos de contractació pública prioritzen el criteri del preu per sobre de molts altres com la
proximitat o la qualitat de servei. Aquest fet penalitza greument les petites empreses catalanes i afavoreix les
grans corporacions, habitualment de l’Estat espanyol i amb seu a Madrid, que s’enduen enormes contractes
públics amb valors per sota del preu de cost.
Aquest mode d’operar de les grans corporacions s’acaba convertint en manca de personal per realitzar el servei
compromès (servei assistencial, hospitals, neteja, seguretat, etc), salaris baixos, contractes escombraria, i
qualitat de servei altament deficient cap al ciutadà i la pròpia administració pública.
És per tot això que cal desenvolupar i activar urgentment la legislació necessària per tal de donar prioritat a
criteris de proximitat i qualitat per sobre del criteri del preu, a l’hora de fer contractació pública en totes les
administracions de Catalunya.
Com està demostrant l’actual pandèmia de la COVID-19, vertebrar un teixit productiu proper al consumidor a
través de la conscienciació en la compra diària, enforteix l’economia i la protegeix millor davant d’escenaris de
crisi de tota mena. És per aquest motiu que cal promoure el consum de proximitat català, tant a nivell privat
com públic.

30. Desvincular la concessió de serveis públics a Catalunya dels poders econòmics
espanyols
Actualment les concessions d’explotació d’infraestructures, serveis energètics, i molts altres serveis públics a
Catalunya estan a mans d’empreses afins als poders econòmics espanyols, allunyats de les necessitats locals.
Si ens volem independitzar, no ens ho podem permetre.
El mateix succeeix amb la compra de productes i equipaments necessaris per l’activitat diària u ocasional de la
Generalitat i la resta d’administracions públiques a Catalunya.
És per tot això que les concessions d’explotació d’infraestructures, proveïment de serveis energètics, o
qualsevol altre servei públic gestionat per la Generalitat de Catalunya o les administracions locals amb aquest
tipus d’empreses, caldria contractar-los a proveïdors de serveis que s’ajustin a criteris de proximitat i qualitat
de servei que no tinguin vincles amb els poders econòmics espanyols.
Caldria aplicar la mateixa política de compra a qualsevol tipus de producte necessari per l’activitat habitual o
extraordinària de la Generalitat i les administracions públiques de Catalunya.
Alhora, cal instar a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que en la seva recomanació de contractació de
serveis i productes, als seus associats, prioritzi empreses que compleixin amb els criteris de proximitat i de
respecte a la causa dels drets civils i nacionals de Catalunya.
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6. Principi de sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació
31. Eliminar peatges
L’actual esquema de cobrament de peatges (explícits i a l’ombra) a la major part de les vies ràpides dels Països
Catalans, quan a l’estat Espanyol tenen autovies gratuïtes i autopistes rescatades, és un model sobreexplotat
al nostre territori i minva la competitivitat d’empreses, autònoms i particulars. A més a més, resulta un enorme
greuge comparatiu que aprofundeix i incrementa la factura de l’espoli fiscal a Catalunya per la via de la no
inversió estatal en inversions de tota mena.
No renovar els peatges de titularitat estatal, en especial l’AP-7, l’AP-2
No renovar les actuals concessions de titularitat catalana i rescatar-les tan aviat com sigui possible.
La crisi de la COVID-19 no pot ser una excusa per allargar les concessions, ja amortitzades les inversions inicials
de totes elles en desenes d’ocasions.

32. Impulsar les infraestructures de telecomunicacions pròpies
Crear les infraestructures de telecomunicacions necessàries (fibra òptica, 5G i d’altres), que siguin de caire
públic i estiguin controlades exclusivament per les administracions catalanes, per garantir que en el moment
de la desconnexió no es produiran boicots en les operacions per part de les companyies amb seu a Madrid,
cosa que ja es va produir durant el referèndum del Primer d’Octubre.

33. Impulsar un model energètic que només depengui de nosaltres i sigui sostenible
De manera anàloga respecte al control de les telecomunicacions, s’han de dur a terme les accions legislatives,
contractuals, operacionals i de qualsevol mena per garantir l’abastiment ininterromput d’energia elèctrica, gas
i carburants quan es faci efectiva la declaració d’independència, evitant els possibles boicots en els
subministraments per part de les companyies amb seu a Espanya.

34. Optimització i millora del finançament dels mitjans de comunicació públics
Cal millorar el finançament i els criteris d’eficiència dels mitjans de comunicació públics perquè els recursos
que s’hi emprin els permetin complir millor amb els seus objectius, sense complexos, des d'una perspectiva
catalana, sense subordinacions, quotes ni renúncies, amb el màxim respecte a la praxi periodística i avançant
cap un marc comunicatiu comú dels territoris de parla catalana.

35. Revisió de les subvencions als mitjans de comunicació privats
Revisar els criteris de subvenció a mitjans de comunicació privats per tal de potenciar el català com a llengua
pròpia, així com la construcció d’un marc comunicatiu català.

7. Principi de justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans
36. Aplicar la legislació actual en matèria lingüística
Aplicar la totalitat de la legislació en matèria lingüística actualment vigent i que al seu moment va ser aprovada
pel Parlament de Catalunya.
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37. Promoure un gran pacte nacional per la llengua
Posar en marxa, en col·laboració amb les institucions locals que s’hi vulguin adherir, un Pacte nacional per la
llengua que parteixi de la consideració que a la comunitat lingüística catalana li escauen la mateixa plenitud i
la mateixa seguretat, i li corresponen els mateixos drets que a qualsevol comunitat lingüística europea
normalitzada de les seves dimensions.
Aquest pacte nacional hauria d’involucrar les entitats acadèmiques del país i totes aquelles altres que s’hi
mostrin disposades a participar-hi (ja siguin associacions o col·legis professionals, sindicats, cambres de comerç,
associacions empresarials, centres d’estudis, associacions culturals i de lleure, associacions esportives,
associacions veïnals, d’immigrants, moviments de renovació pedagògica, associacions de familiars
d’alumnes...).
Aquest pacte, a més de definir el significat i la funció que correspon a la llengua catalana, cercarà de revertir
l’actual situació de subordinació i el procés de substitució lingüística que actualment es viu a Catalunya
mitjançant compromisos ciutadans que es traslladaran al teixit social i es proposaran al conjunt de la ciutadania
del país, i mitjançant l’exposició, sense eufemismes, de quina és la vitalitat real de la llengua, de les seves
perspectives i de les causes de l’una i de les altres.

38. Mitjans públics catalans pensats en clau nacional i internacional
Retornar la programació i publicitat dels mitjans de comunicació públics de Catalunya (TV3, Catalunya Ràdio...)
als valors fundacionals de promoció i divulgació de la llengua catalana, prioritzant referents d’opinió catalans
i internacionals.

39. Inclusió del català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes
audiovisuals a la carta
Treballar decididament per aconseguir que les plataformes de televisió de pagament i de productes
audiovisuals a la carta que actualment poden contractar-se a Catalunya emetin productes fets en llengua
catalana o doblats o subtitulats en aquesta llengua.

40. Canals de TV i plataformes digitals infantils i juvenils en català
Fer possible que es tornin a posar en marxa canals de televisió públics adreçats a l’audiència infantil i juvenil,
així com a crear plataformes de producció i d’emissió de materials audiovisuals en català pensats per a aquesta
mateixa audiència.

41. Avenç decidit cap a un espai comunicatiu comú per als territoris de llengua catalana
Garantir que la televisió pública catalana contribueixi decididament, i sense condicions ni sense recances, al
dret dels catalans (del nord i del sud) a restaurar el català com a llengua comuna i d’ús normal a Catalunya.

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
La Generalitat es retirarà de l’acusació particular en els processos judicials contra ciutadans acusats de
participar en protestes en defensa dels drets fonamentals i dels drets nacionals de Catalunya, i renunciarà a
personar-s’hi en un futur.
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43. Investigar en seu parlamentària els abusos policials
En els darrers anys hem viscut de manera reiterada episodis d’abusos policials de tota mena. Aquestes
actuacions abusives per part de les policies a/de Catalunya han de ser investigats en detall, i duts a investigació
formal en seu parlamentària. Cap abús policial és tolerable, cap, i tots i cadascun d’ells han de ser investigats
fins a les darreres conseqüències.

44. Reformar la Llei de la policia de la Generalitat per a garantir que la policia catalana
excel·leixi com a policia democràtica
Els cossos i forces de seguretat públiques estan per servir al ciutadà, no per limitar les seves llibertats de manera
arbitrària. Protestar i manifestar-se és un dret, no pas un delicte.
Reformar la Llei de la policia de la Generalitat per a garantir que la policia catalana excel·leixi com a policia
democràtica.
Reestructurar, renovar i, si cal, depurar el Cos de Mossos d’Esquadra d’aquelles actituds i persones que actuen
de manera reiterada fora dels estàndards democràtics més desenvolupats.

45. Reestructurar la BRIMO i fiscalització estricta de la seva acció
La BRIMO s’ha mostrat de manera reiterada amb un tarannà autoritari i amb nombroses actituds i actuacions
personals clarament feixistes i discriminatòries. Aquestes actituds discriminatòries, molt focalitzades en
aquestes unitats especialitzades, minven enormement el prestigi global de CME i la confiança que la ciutadania
confereix al mateix.
Alemanya s’ha vist obligada a dissoldre algunes unitats d’elit en comprovar que estaven totalment infiltrades
de persones amb perfils feixistes, cosa democràticament no assumible. És per aquest motiu que cal
reestructurar la BRIMO i fer una estricta fiscalització de la seva acció. Dissoldre la BRIMO si, després d’haver
fet una avaluació personal al detall de tots els seus membres, s’arriba la conclusió que és democràticament
més coherent prescindir d’aquest unitat que mantenir-la.

46. Agència nacional d’intel·ligència
La seguretat nacional de Catalunya i dels seus ciutadans ha de començar a ser un dels eixos prioritaris de la
Generalitat de Catalunya. És per aquest motiu que cal crear l’Agència Nacional d’Intel·ligència de Catalunya.

47. Aprovar la Llei catalana de coordinació de cossos policials
Per tal de garantir la seguretat a Catalunya cal una correcta coordinació dels diferents cossos de seguretat
catalans (Cos de Mossos d’Esquadra, policies locals, i altres), amb una llei adient a les especificitats de
Catalunya. Actualment les tasques de coordinació tenen suport normatiu d’àmbit estatal espanyol.
És per aquest motiu que cal desenvolupar i aprovar la Llei catalana de coordinació dels cossos policials.

48. Aprovar la Llei catalana de bombers
El Govern espanyol treballa en una llei que permeti la gestió centralitzada de tots els cossos de bombers a nivell
estatal espanyol, laminant d’aquesta manera, encara més, les competències de la Generalitat de Catalunya.
Aquest fet és especialment greu perquè elimina tota vocació de servei proper a les necessitats del ciutadà
català.
Per evitar aquesta laminació de competències, cal desenvolupar i aprovar una Llei catalana de bombers.
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9. Principi d’acció internacional
49. Fer arribar a l’opinió pública internacional les raons de la causa nacional catalana
Els contactes realitzats al més alt nivell i els interessos creats han de facilitar l’accés a mitjans de comunicació
per tal d’explicar l’arrel del conflicte català i l’autèntica naturalesa de l’Estat espanyol com epicentre de la major
part dels actuals i futurs problemes de viabilitat de la mateixa UE.

50. Cercar reconeixements internacionals
Els contactes realitzats al màxim nivell i els interessos creats, esdevindran de manera natural l’element que
permetrà tenir accés ràpid als decisors a l’hora de negociar i obtenir reconeixements internacionals en el
moment de la desconnexió.

51. Enfortir el Diplocat per teixir aliances de suport recíproc
El DIPLOCAT ha d’exercir de representant de Catalunya a l’hora d’establir convenis de col·laboració bilateral
arreu del món, principalment en l’àmbit econòmic.

52. Retirar-se de qualsevol àmbit o espai compartit d’acció exterior amb l’estat Espanyol
Abandonar tot àmbit o espai de col·laboració amb qualsevol ens o representants de l’Estat espanyol a nivell
internacional.

53. Garantir que la Conselleria d'Exteriors i les Delegacions de la Generalitat a l'exterior
desenvolupin una acció exterior independentista, participin del debat polític i
mediàtic de cada país i denunciïn públicament el caràcter autoritari de l'Estat
espanyol.
Cal que l’estructura a l’exterior del govern de Catalunya es posi al servei del mandat del primer d’octubre i que
realitzin sense autocensura la tasca necessària per preparar el terreny de cara a obtenir el reconeixement per
part dels estats del món d’una eventual declaració d’independència. En l'àmbit exterior, és important recuperar
la credibilitat internacional de l’independentisme, i urgeix que la Conselleria d’Exteriors i les Delegacions del
Govern a l’exterior treballin en una acció exterior genuïnament independentista i per preparar el terreny dels
reconeixements internacionals. Alhora, tant en l'àmbit de la Conselleria com de les Delegacions cal
implementar una política de no col·laboració amb els òrgans de projecció de poder i influència de l’Estat
espanyol a l’exterior, sigui en l’àmbit polític, social, econòmic o cultural. I trencar amb la supervisió política i el
control financer que el Ministerio de Exteriores i altres òrgans del govern espanyol exerceixen sobre la
Conselleria d’Afers d’Exteriors i les seves Delegacions.

54. Potenciar la presència exterior d'una agència de notícies pública catalana.
Cal disposar d’una eina pública per fer arribar al món l’actualitat política catalana des d’un punt de vista català
i que faci arribar a Catalunya l'actualitat mundial fora del prisma espanyol.
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10. Principi de justícia social: la república catalana al servei de les persones

55. Cal que el Govern i el Parlament, actuïn amb sentit d’estat i amb urgència, davant de
la greu situació de pandèmia, i crisi socioeconòmica a la que s’enfronta el país.
Cal que el Govern juntament amb els sectors, identifiqui, afronti i aporti solucions a les necessitats i disfuncions
més urgents, en sanitat, ensenyament, serveis socials, cultura, etc.
Cal que la Generalitat reconegui el sistemes sanitari i educatiu com a serveis fonamentals de la comunitat i que
els tracti en conseqüència, a tots nivells.
Cal que el Govern faci compatible la salut de les persones amb l’activitat econòmica.

56. Cal un Pla d’ocupació i d’emancipació juvenils que evitin la precarització del jovent del país, i
es perdi el talent de tota una generació.
La construcció i potenciació d’un nou estat, requereix del talent de tota la ciutadania, en especial de les
generacions joves, que han de disposar d’un pla de desenvolupament professional i personal. És una
necessitat urgent per un país que ha fer un pas endavant decidit en transformar i desenvolupar molts sectors
productius, per ser un país competitiu i socialment just.
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