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SUMARI 
 

Adreçada a compatriotes que desitgen que el Poble català tingui un Estat propi, en aquesta 
conferència es proposa una estratègia realista tenint en compte els marcs i textos jurídics què 
afecten al Poble català en aquesta qüestió. 
 

Al punt 1.1 es fa un repàs dels marcs jurídics català i espanyol basat en els textos més destacats 
referents a drets reconeguts i limitacions imposades al Poble català per decidir el seu futur polític. 
S’hi indiquen punts forts poc coneguts que impossibiliten organitzar la consulta efectiva 
d’autodeterminació des del Parlament de Catalunya  o des del Govern de la Generalitat. 
 

Al punt 1.2 es presenta el marc jurídic internacional amb una tria de textos i estudis de Dret 
internacional pel que fa al dret d’autodeterminació dels pobles, per a la secessió per crear un Estat 
propi, aplicables al cas del Poble català. 
 

Al punt 2.1 s’analitza la estratègia més divulgada encara a finals de 2009 per a l’autodeterminació 
del Poble català. La qual es basa en la capacitat erròniament atribuïda al Parlament de Catalunya 
per convocar la consulta d’autodeterminació del Poble català o per proclamar l’Estat propi. S’hi 
contradiu aquesta estratègia a la llum dels documents del punt 1.1 i de fets recents. 
 

Al punt 2.2 es proposa una estratègia per a l’autodeterminació efectiva del Poble català basada en 
textos internacionals en vigor i revalidats i en estudis i fets recents. Consisteix essencialment en 
dotar prèviament el Poble català (de tots els territoris de la Nació) de la personalitat jurídica com a 
poble que la Constitució Espanyola li nega dintre de la democràcia del seu sistema polític. S’hi 
destaca el fet que actuar democràticament no és forçosament limitar-se a actuar, per exemple, 
dintre de la democràcia del sistema polític espanyol. Es promou un cens de lliure inscripció 
d’electors per a la consulta efectiva d’autodeterminació. És un cens electoral d’inscripció 
voluntària com els de França i Etats Units, el qual a d’adquirir gruix i credibilitat utilitzant-lo en 
eleccions i consultes prèvies; per elegir representants a l’Assemblea Nacional constituent, per 
adoptar una Constitució catalana i per a consultes d’autodeterminació “interiors” a diferents 
territoris de la Nació. L’estratègia proposada inclou la necessitat d’un Pacte Nacional per a 
l’Autodeterminació  entre els electes i candidats independentistes i la societat civil coneixedora i 
conscient de les limitacions que tenen dintre dels òrgans de l’Estat; a fi que aquesta tingui els 
mitjans per organitzar el Cens i la consulta d’autodeterminació efectiva i per promoure la 
mediació internacional.  
 

El text íntegre, amb àmplia bibliografia internacional, es pot trobar al “bloc” del III Congrés 
Catalanista: http://blocs.mesvilaweb.cat/3ccp  

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


