FULL INFORMATIU
Us volem exposar la nova organització, a partir de l’Agència del Cens Nacional del Poble Català (de
2001) per actuar amb més eficàcia en la situació creada en l’independentisme des dels fets del mes
d’octubre de 2017, i donar testimoni que els seus tristos efectes i la repressió no han trencat la voluntat
del Poble català d’exercir el seus drets de manera viable. Actuant com a titular directe dels seus drets
com subjecte de Dret internacional. No critiquem a ningú, tot el que s’ha fet serveix, ens dolen molt les
víctimes de l’1 d’Octubre i els presos i els exiliats; però les nostres previsions de poques probabilitats
d’èxit del procés conduit des del Govern i el Parlament de Catalunya des de l’any 2012 han estat,
malauradament, confirmades pels fets. Ara tots els partits i entitats independentistes cerquen l’estratègia
per a la nova època, menys nosaltres què podem prosseguir la mateixa amb més raó. Es comença a
reconèixer que era la adequada i que ara és la que té més probabilitats d’èxit i que la cal impulsar.
Us informem que per seguretat en aquesta nova època, hem fet els principals canvis següents:
- Hem migrat el nou web i el Cens electoral català per a l’autodeterminació (en curs d’inscripcions) cap
a un servidor informàtic situat fora de l’Estat espanyol.
- S’ha constituït i registrat a Brusselꞏles, la federació d’entitats i grups locals de promoció del Cens que
veieu a la capçalera.
- Aquesta federació reemplaça i acull l’Agència del Cens Nacional del Poble Català i té el compte bancari
en un banc de Brusselꞏles.
Així les dades de les persones que s’inscriuen al Cens per Internet des del nou web segur https.comitespoble-catala.org són immediatament i automàtica transferides encriptades a l’esmentat servidor fora de
l’Estat espanyol. Només el mail de les persones inscrites que ho autoritzen es comunica, a un Comitè
Poble Català local pròxim i a ningú més.
L’import de les contribucions econòmiques que es fan des del web per targeta bancària és
immediatament transferit al compte de Brusselꞏles. Els recursos financers són pel funcionament,
promoció i accions de la Federació, els dirigents i tècnics treballem en voluntariat.
Hem explicat durant anys, en circulars i per diversos mitjans de comunicació, la necessitat i utilitat d’un
Cens electoral del Poble català d’inscripció lliure i voluntària, sense distinció per raons d’origen ni de
llengua habitual. Per refrescar i actualitzar idees resumim breument aquí el possible pla de fases:
- Elecció pel Cens, entre candidats(tes) inscrits(tes), de la Cambra de Representants del Poble Català (no representants de
tota la població) no regida per la Constitució espanyola (afer extern);
- Redacció de la Constitució del Poble català (constitució de pre-estat) i adoptar-la per votació del Cens;
- Gestions amb la comunitat internacional (estats) d’aquesta autoritat catalana paral·lela, pel reconeixement de la condició de
“poble” i de igualtat de drets del Poble català amb el Poble espanyol de Catalunya i del dret a l’autodeterminació per decidir
si també vol tenir un estat propi (ambdós drets, igualtat i autodeterminació, són a l’Art. 1.2 de la Carta de les Nacions Unides,
norma imperativa en Dret internacional subscrita per l’Estat espanyol). Tractant-se d’un poble organitzat directament com
subjecte i actor, si l’Estat espanyol ens perseguís incorreria en falta internacional contra el dret dels pobles a l’autodeterminació.
No és el mateix cas quan persegueix membres d’organismes del seu propi sistema d’Estat, com són el Govern i el Parlament
de Catalunya (afer intern), als quals la comunitat internacional no pot reconèixer per tractar-hi;
- Gestions amb la comunitat internacional per pactar amb ella l’exercici dels drets reconeguts en la fase anterior, co-organitzant
(amb o sense participació del Govern d’Espanya) la consulta efectiva, no unilateral, d’autodeterminació del Poble català;
- En el cas de resultat favorable internacionalment reconegut a crear l’Estat català, la comunitat internacional ha de convenir
amb l’Estat espanyol amb quina autoritat catalana negociar les condicions de la separació i el reconeixement del nou estat.
A més de inscriure-us, difongueu aquestes informacions i el nou web per fer inscripcions, i per qui vulgui
colꞏlaborar en un Comitè Poble Català local o sectorial per fer més inscripcions, o crear-ne un de nou.
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