NOTA EDITORIAL
Per als estrangers al conflicte català hi ha dos documents clau per comprendre el que ha succeït a Catalunya en
els últims anys. El present document “ENFOCATS - Reenfocant el procés d’independència per a un resultat exitós”,
es va trobar a la casa de Josep María Jové el 20 de setembre de 2017, dies abans de les eleccions d’1 d’octubre.
Algunes pàgines del document es van filtrar a la premsa en condicions de poca lectura i només en la seva llengua
original catalana. Actualment, aquestes pàgines estan disponibles restaurades i traduïdes als 24 idiomes de la UE.
Per descarregar aquest document en altres idiomes, visiteu: www.Tabarnia.Today
És l’opinió d’aquest diari que, com a estat, no hem fet els esforços necessaris per explicar el punt de vista dels
unionistes al món. I atès que és l’opinió pública internacional on els separatistes estan jugant allò que considerem
com una farsa, és la nostra intenció llançar llum sobre l’assumpte. En els pròxims dies / setmanes es pretén
publicar suficient material en anglès per explicar un punt de vista que s’ha silenciat a Catalunya.
Esperem que aquest esforç periodístic deixi clar com els independentistes han entès un cop d’estat al segle
XXI: una campanya de propaganda planificada. Un que es portés a l’escenari internacional sota el paper de les
víctimes els concediria simpatia internacional i, en darrer terme, la independència. Un pla que, com veurà aviat,
contempla una “reacció violenta de l’estat” i “sofocació econòmica i judicial”. Un pla que mostra l’únic “diàleg”
que els separatistes sempre volia era imposar la seva visió i objectius polítics a la població de Catalunya i al
govern espanyol a tota costa. Un pla liderat per l’ex president Puigdemont (actualment lliure) i altres diputats del
Parlament català (actualment esperen judici).

SOBRE COM S’HA REALITZAT EL DOCUMENT
Aquest document és a prop de la rèplica perfecta del fitxer original.
S’han reproduït acuradament la redacció, els gràfics, la tipografia, la mida de la lletra i l’espaiat de línies.
Peròe l document és parcial. El document original tenia, com a mínim, 41 pàgines (el número de pàgina més alt es
troba en una de les diapositives filtrades per la premsa espanyola).
Creiem que hem respectat l’ordre de diapositiva original donada la informació que trobem.
El document original és un dels molts guardians de la Justícia espanyola a l’espera de ser usat per a judici.

#EnfoCATs
Reenfocant el procés d’independència
per a un resultat exitós
Proposta estratègica

Acció de coordinacio: Per assegurar l’èxit de la implantació estratègica
cal una actuació ordenada de tots els actors independentistes
COMITÈ EXECUTIU
Liderar el dia a dia de la implantació del Pla Estratègic

FUNCIONS

Orientar i dirigir estratégicament la implantació del pla alineant a tots
els actors implicats i fent que es mobilitzin els recurs humans i
financiers necessaris.
Encomanar l’execució de tasques concretes al Comitè Executiu
Validar les propostes del Comitè Executiu
Disposar dels recursos necessaris per a la implantació del Pla
Governar el calendari de desenvolupament i implantació del Pla

Executar tasques encomanades pel Comitè Estratègic
Garantir·ne correcta execució en temps, recurses i nivell de qualitat
Proposar accions de millora, correctives i de contingencia
Coordinar tots els agents intervinents en les tasques

COMPOSICIÓ

MISSIÓ

COMITÉ ESTRATÈGIC

President i Vicepresident del Govern
Presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes
Presidents i vicepresidents de les entitats sobiranistes (ANC,
Omnium, AMI)
Representants en nom de las altres entitats sobiranistes
Directors de las Oficines de desenvolupament de l’autogovern
Presidents i Secretaris Generals dels partits politics
independentistes
Representants independents de prestigi social

Secretaris Generals de Presidència i Vicepresidència
Directors de les Oficines de desenvolupament del’autogovern
Professionals experts en cadascun dels àmbits funcionals del
projecte
Consellers o Secretaris Generals ad hoc segons les temàtiques a
tractar

ÒRGANS EXECUTIUS
Executar les tasques de detall encomanades des del
Comitè Executiu
Executar per a donar compliment a tots els objectius
estratègics

Departaments del Govern
Entitats Sobiranistes
Entitats municipalistes
Influenciadors propers al procés

Cal donar publicitat de l’existència d’aquesta coordinació però ser molt discret alhora de la comunicaciò del seu funcionament
Nº ?

De setembre’15 al moment actual s’afegeixen noves variables

Inestabilitat
de la majoria parlamentaria
• Es forma Govern a l’últim
moment i es força un canvi de
President
• La majoria parlamentaria no
aprova els pressupostos 2016
• Estem en qüestió de confiança
sis mesos després

Confusió respecte
del full de ruta a seguir
• Es percep desunió política entre
partits independentistes
• Posicionaments diferents dels
partits i entitats sobiranistes
• No es veu claro que l’endemà
de la DUI farem funcionar el país
amb garanties

Emoció social
desgastada
• S’ha perdut el relat comunicatiu
amb la ciutadania
• No es coneix activitat
governamental i parlamentària
creïble de la construcció del nou
Estat

...tot i que també hi ha elements positius
• Es produeix el Brexit
• Alguns Estats mostren interés per la situació catalana
• La via de la reforma d’Espanya no resulta creïble

Som en pèrdua de cara al SÍ!!!! Hi ha desorientació entre els convençuts i escepticisme entre els indecisos.
Nº ?

Base social (I): Hem d’aconseguir que la independència sigui el motor aglutinador
del desig del canvi a Catalunya
Persones

Base social

Consense politic

Credibilitat
internacional

Tant les eleccions catalanes com les espanyoles mostren una enorme voluntat de canvi respecte a l’statu quo
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• L’unionisme sembla activat d’una manera més o menys estable en
qualsevol tipus d’elecció
• L’independentisme es comporta diferent segons els tipus de
contesa electoral
• Hi ha una clar creixement dels comuns impulsat per Podemos i el
desig de canvi d’Espanya
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• L’unionisme es mostra molt estable i entorn d’un 40%
• L’independentisme està per sobre, però no arriba al 50%
• Hi ha un 10-15% que volen un canvi sense que sigui
necessàriament la independència

Hem de construir una base social molt sòlida
entre les persones que volen un Estat propi i les que mostren també desig de canvi respecte de la situació actual.
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Base social (II): Hem d’identificar els diferents públics als que ens hem d’adreçar i
fer-ho de manera efectiva
Persones

Base social

Consense politic

Què necessiten
essencialment per sumar-se

Credibilitat
internacional

Què hem de fer

Convençuts ”hiperventilats”

• Conèixer fites, celebrar fets

• Explicar els resultats que anem obtenint

Convençuts històrics

• Planificació creible, realisme

• Explicar molt bé un pla estratègic

Convençuts recents peró
febles

• Evidències que la transició serà serena

• Explicar molt bé un pla estratègic
• Donar garanties de desconnexió tranquil·la
• Temps per a conformar la posició

“Regeneracionistes
fraternals”

• Veure que no és realista una regeneració
d’Espanya
• Conéixer un pla de desconnexió mínimament
lesiu per Espanya

• Evidenciar la impossibilitat de regenerar
Espanya mentre Catalunya en formi part
• Donar garanties de desconnexió tranquil·la
suportada per una base social àmplia

Indecisos

• Beneficis del nou estat

• Campanya dels beneficis del nou stat i
aclariment dels dubtes dels costos de
transició
• Rebatre contraarguments

Actualment impermeables

• Motius de la visió, conèixer avantatges de
l’Estat propi

Convençuts del NO

• Motius d’impacte personal immediat
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• Sensibilització, activitat molt presencial i
participativa
• Activar els seus entorns independentistes
més propers
• Desincentivar la participació

Consens polític: Hem d’aconseguir el màxim de consens polític durant tot aquest
temps si volem aconseguir un suport ciutadà estable i creixent
Persones

Base social

Consense politic

Credibilitat
internacional

= INSUFICIENT

Què cal fer
• Alinear l’estrategia entre els partits independentistes
• alineant l’acció política i social.
• explicant què es fa en el present
• explicant què es fa en el futur

= INSUFICIENT

=

• Comprometre a les forces pro-referèndum
• Seduir-les per incorporar-les
• Desemmascarar-les

Majoria àmplia
però no suficient

=
Majoria que fa
inevitable la independència

Cap partit no pot fer per sì la independència i, per contra, la suma Puigdemont, Junqueras, Colau - o la confluència dels
espais que representen - la farà inevitable.
Nº ?

Credibilitat internacional: Un Estat neix en el moment en el que els que ja ho són el
reconeixen com a tal
Persones

Base social

Consense politic

Credibilitat
internacional

Valors
L’estratègia, com fins ara, ha de ser vista a nivell internacional com a escrupulosament democràtica
Cal seguir totes les passes que calguin i que els Estats que ens hagin de reconèixer considerin com a
imprescindibles
Demostrar que tenim, ja durant la dinàmica del procés de construcció del nou Estat, tots els valors que
inspiren el nou País.
Demostrar que podem funcionar com a Estat i que podem ser un soci fiable per a ells

Ens cal assegurar la complicitat i l’actuació internacional
en el cas d’un conflicte polític amb Espanya
Precipitar una DUI sense haver treballat a fons tots aquests valors ens faria poc atractius als ulls de la comunitat internacional.
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Procés polític democràtic (II): La declaració unilateral d’independència generará un
conflicte que, ben gestionat, ens pot dur a l’Estat propi
Processos

SOLUCIÓ ACORDADA

Procés politic
democratic

Comunicació
clara i constant

Participació
ciutadana

S’ha de guanyar el Referèndum

sí

no

Acceptació de la Declaració
Reacció violenta de l’Estat
No fer res: seguir amb asfixia
económica i judicial

DECLARACIÓ
UNILATERAL
D’INDEPENDÈNCIA

Oferta de negociació
si renunciem a la Declaració
Referèndum acordat

El govern d’Espanya no reconoixerà el dret a fer un Referèndum, peró si ho veu tot perdut ens el farà fer perquè el perdem
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Procés polític democràtic (I): Hem de treballar sempre amb voluntat de negociació i
acord, i també amb total determinació sense renunciar a la via d’unilateralitat
Processos

Procés politic
democratic

Comunicació
clara i constant

Participació
ciutadana

No abandonar (paraula il·legible) la voluntat negociadora per a una separació negociada

Negociar tant com es pugui un procés
acordat amb Espanya
És la fórmula òptima per a la desconnexiò
amb garanties de forma serena i ordenada

(text il·legible sobre fer un referèndum unilateralment)

Cap altra fórmula de consulta no té el
mateix valor polìtic
És l’opció majoritaria dels ciutadans de
Catalunya
Serà dau per mostrar al món que hi ha
majoria clara i sostenguda de ciutadans a
favor del nou Estat

Mostrar determinació politica
per a la consecució del resultat
Generar, com a darrer recurs, un conflicte
democràtic d’ampli suport ciutadà
Orientat a generar inestabilitat política i
económica
Que forci l’Estat a acceptar la negociació
de la separació...
... o un Referendum forçat

Practicarem la unilateralitat una vegada esgotades totes les altres vies i en el moment que hi hagi un ampli consense ciutadà
i complicitat internacional.
Nº ?

Participació ciutadana: Cal engrescar la gent en el projecte independentista
potenciant les múltiples iniciatives ja existents
Processos

Procés politic
democratic

Comunicació
clara i constant

Participació
ciutadana

• Comptar amb la ciutadania de forma inclusiva i massiva en la definició del nou país
• Utilitzar el procés de participació com a eina d’interpel·lació directa per a convençuts, indecisos i impermeables

Coordinar i donar
suport a les entitats
sobiranistes en
l’impuls de les
iniciatives de
participació ciutadana

Sintetitzar les
propostes
ciutadanes en el
document “Com
volem que sigui
Catalunya”

La ciutadania votará independència de forma majoritària si està convençuda que serà millor i del què serà millor
18

La correcta gestió dels calendaris és una peça clau per a l’èxit
1ª etapa:

2ª etapa:

GOVERN ACTUAL DE TRANSICIÓ

(text il·legible)

Set’15

Gen’16

27S
Eleccions
Catalanes

Constitució
Govern

Set’16
Govern PP

ri no
a
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e
c
s
E
esperat

El Govern de transició
necessita temps per portar a
termes els tres objectius
estratègics: sumar majories,
inspirar confiança i treballar
amb garanties d’exit.

GOVERN DE LA INDEPENDÈNCIA

(text il·legible)

Jul’17

Gen’18

Previsió
Eleccions Catalanes
en escenari
18 mesos

Brexit

La solució del Brexit pot
ser una oportunitat
histórica per a Catalunya
que permeti guanyar les
eleccions i eliminar
moltes barres respecte
un tema clau com ès la
pertinença a la UE.

Set’18
Proposta Eleccions
Catalanes

Convocar eleccions
en el moment que es
pugui preveure
una majoria
independentista molt
clara al Parlament.

Mai’19
Eleccions
municipals

Set’22
Máxim
període legal
legislatura

El Govern de la independéncia
pot proclamar-la l’endemà de la
creació del nou govern o el dia
abans de dissoldre’l.

Només hi ha dos factors d’èxit que realment controlem: un, que el procés sigui escrupolosament democràtic i l’altre, la gestió dels temps.
No hem de malbaratar cap dels dos.
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PER A ALTRES DOCUMENTS VISITA:

