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L’Agència del Cens Nacional del Poble Català s’ha reestructurat per a actuar amb més eficàcia davant 
la situació en què ens trobem arran dels fets del mes d’octubre de 2017 i per a donar testimoni que la 
repressió soferta no ha malmès la voluntat del Poble Català d’exercir els seus drets per ell mateix i de 
manera viable, actuant directament en la condició de subjecte de Dret Internacional. 
 

El coratge del Poble Català va ser exemplar i la data del Primer d’Octubre de 2017 al Principat és una 
fita històrica. Però és evident que no s’ha assolit l’objectiu i que els fets han confirmat, malauradament, 
les nostres previsions de poques probabilitats d’èxit del procés conduït pel Govern i el Parlament. 
 

Ara, mentre partits i entitats independentistes cerquen l’estratègia per a una nova etapa, la Federació 
pot prosseguir la mateixa estratègia iniciada fa temps. S’ha reforçat allò que l’Agència del Cens deia 
abans que s’iniciés el procés i ho posa en valor com a via adequada i imprescindible per tal que el 
Poble Català sigui reconegut com a subjecte de Dret Internacional, “en igualtat de drets amb els altres 
pobles i amb dret a l’autodeterminació” (de la Carta de les Nacions Unides en anglès, art. 1.2). Per 
això, ara cal impulsar més que mai aquesta via. 
 

Hem estat anys explicant —en circulars, conferències i mitjans de comunicació— la necessitat i la 
utilitat d’un cens electoral del Poble Català, d’inscripció lliure i voluntària sense distinció per raons de 
lloc de naixement, ideologia o llengua habitual de les persones que declarin formar part de la Nació 
Catalana, sense altres condicions que residir en territori de la Nació (Països Catalans), o, si hom no hi 
resideix, haver-hi residit o ser descendent d’una persona que hi resideix o hi ha residit. Sols un mateix 
pot declarar si pertany a una comunitat nacional o a una altra. Ningú no ha d’atribuir la pròpia 
pertinença nacional als altres. Amb aquest cens electoral afirmem la nostra i respectem la dels 
conciutadans que se senten d’una altra nació i no s’hi inscriguin. Com en altres estats, el cens electoral 
del Poble Català no es correspon amb el cens de població, la qual ha de tenir garantits els drets de 
ciutadania. El cens és la primera eina necessària per a l’autodeterminació efectiva del Poble Català. A 
la butlleta d’inscripció online, al web segur https://comites-poble-catala.org/, trobareu més informació. 
 

Colꞏlaborar en aquesta eina estratègica no és incompatible amb els projectes que puguin seguir altres 
entitats o organismes autonòmics, en un o altre territori de la Nació Catalana, i hi pot haver possibilitats 
d’entesa. En el cas del Principat, la utilitat del cens es resumeix en aquest possible pla de fases:  
 

— Intensificar, per la feina de divulgació individual i colꞏlectiva, les inscripcions al cens electoral català. 
 

— Instituir la Cambra de Representants del Poble Català, no regida per la Constitució Espanyola, que 
estarà formada per candidats/candidates inscrits al cens i elegits per votació dels membres inscrits.  
 

— Redacció per part d’aquesta Cambra de Representants de la Constitució dels Drets del Poble Català 
(prèvia a la Constitució de la República Catalana) i votació pels inscrits al cens per a ratificar-la.  
 

— Gestions de la Cambra com a autoritat catalana —paralꞏlela a les institucions autonòmiques— amb 
la comunitat internacional (que la pot acceptar com a interlocutora) per al reconeixement del Poble 
Català d’acord amb l’article 1.2 de la Carta de les Nacions Unides, i per tant en igualtat de drets amb 
els altres pobles, en particular amb el Poble Espanyol de Catalunya i amb dret a l’autodeterminació per 
a poder decidir si també vol tenir un estat propi.  
 

— Gestions amb la comunitat internacional per a pactar-hi l’exercici dels drets reconeguts en la fase 
anterior, coorganitzant (amb participació o sense del Govern d’Espanya) la consulta efectiva, no 
unilateral, d’autodeterminació del Poble Català, com a via per a la resolució pacífica del conflicte. 
 

— En cas de resultat favorable, internacionalment reconegut a crear l’Estat Català, caldrà la mediació 
de la comunitat internacional per a convenir amb l’Estat Espanyol amb quina autoritat catalana negociarà 
les condicions de la separació, per al repartiment de drets i deures i per al reconeixement del nou estat. 
 



Com que es tracta d'un procés d'autodeterminació conduït directament per un poble subjecte i actor, 
si l'Estat Espanyol pretengués d'inculpar-nos judicialment en Dret Espanyol, estaria actuant de 
manera flagrant contra el dret dels pobles a l’autodeterminació, proclamat a la Carta de les Nacions 
Unides, norma imperativa de Dret Internacional, i en rebria conseqüències. Diferent es la situació 
actual, en la que l'Estat Espanyol inculpa a dirigents d'organismes autonòmics, és a dir, del seu propi 
sistema jurídico-polític, elegits en el seu propi sistema electoral i en la qual la comunitat internacional 
no pot fer altra cosa que considerar-ho “un afer intern”. 
 

QÜESTIONS PRÀCTIQUES 
 

En relació als canvis anunciats i per qüestions de seguretat, els principals que hem fet són: 
 

— Migració del 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 substitueix i acull l’Agència del Cens Nacional del Poble Català i té el compte 
bancari en un banc de Brusselꞏles. 
 

Les contribucions econòmiques voluntàries dels inscrits o altres donatius són els únics ingressos per al 
funcionament, promoció i accions de la Federació. Els dirigents i tècnics no reben cap remuneració. 
 

A les persones de sentiment nacional català els demanem que, a més d’inscriure’s al cens, difonguin 
aquestes informacions i el nou web en què es poden fer inscripcions en línia. 
 

Per a ajudar a fer créixer el cens més de pressa, us encoratgem també a crear nous Comitès Poble 
Català locals o sectorials, o a colꞏlaborar en algun dels comitès ja existents. 
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