EDITORIAL NOTE
For outsiders to the Catalan conflict there are two documents that are key for understanding what has happenned
in Catalonia in recent years. The one you are about to see “ENFOCATS - A roadmap for independence”, was found
in the house of an independentist activist on the 20th of Sept, 2017, days before the 1st of October elections. Some
pages of the document were leaked to the press in poor reading condition, and only in its original Catalan language.
We now make this pages available restored and translated to the 24 languages of the EU.
To download this document in other languages, visit: www.Tabarnia.Today
It is this newspaper belief that, as a country, we have not made the necessary efforts to explain the unionists
point of view to the world. And given that is the international public opinion where separatists are playing what
we consider to be a farce, it is our intention to cast light on it. In the next days/weeks we intend to publish enough
material in english to explain a point of view that has been silenced in Catalonia.
We hope this journalistic effort will make clear how independentists have understood a coup d’état in the XXI
century: A planned propaganda campaign. One that taken to the international arena under the role of victims would
grant them international simpathy and ultimately, independence. A plan that, as you will soon see, contemplated
a “violent reaction of the state” and “economic and juditial suffocation”. A plan that shows the only “dialog” the
separatists ever wanted was to impose their vision and political goals to the people of Catalonia and the Spanish
government at all costs. A plan executively leaded by former President Puigdemont (currently free) and other
former members of the catalan parliament (currently waiting for trial).
ABOUT HOW THIS DOCUMENT WAS MADE
This document is a close to perfect replica of the original file.
Wording, charts, typography, font size and line spacing have been carefully reproduced.
The document, however, is partial. The original document had, at least 41 pages (highest page number found in one
of the slides leaked by the spanish press).
We believe to have respected the original slide order given the information we could find.
The original document is one of many kept by Spanish Justice waiting to be used for trial.

#EnfoCATs
Пренасочване на процеса на
независимост за успешен резултат
Стратегическо предложение

Координация на действията: Да се гарантира успехът на стратегическото
изпълнение има системно изпълнение на всички участници в независимостта

COMPOSITION

FUNCTIONS MISSION

СТРАТЕГИЧЕСКИ КОМИТЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Карайте и ръководят стратегически изпълнението на плана, като
приобщавате всички участници и мобилизирате необходимите
човешки и финансови ресурси.

Водят ежедневното изпълнение на Стратегическия план

Да възложи изпълнението на конкретни задачи на
изпълнителния комитет
Утвърждаване на предложенията на изпълнителния комитет
Предоставете необходимите ресурси за изпълнението на плана
Води календара за разработване и изпълнение на плана
Президент и вицепрезидент на каталонското правителство
Председатели / говорители на независимите парламентарни
групи Председатели и заместник-председатели на суверенните
субекти (ANC, Omnium, AMI)
Представители от името на другите суверенни субекти
Директори на бюра за развитие за самоуправление
Президенти и генерални секретари на партиите за политическа
независимост
Представители на про-независимостта на обществения престиж

Изпълнява задачи, поверени от Стратегическия комитет
Гарантирайте правилното му изпълнение във времето, ресурсите и
качествения контрол
Предложете подобрения, коригиращи и непредвидени действия
Координирайте всички агенти, участващи в задачите
Генерален секретар на председателството и заместник-председателството
Директори на бюра за развитие за самоуправление
Професионални експерти във всяка от функционалните области на проекта
Съветниците или генералните секретари ad hoc според темите, които
трябва да се третират

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ
Да изпълнява определени задачи, възложени от
изпълнителния комитет
Изпълнение за изпълнение на всички
стратегически цели

Отделения на правителството
Суверенни субекти
Общински субекти
Влиятелите симпатизират на процеса

Трябва да сме публични относно съществуването на тази координация, но в същото време да бъдем много дискретни
когато общуват за вътрешните си работи
Nº ?

От септември 2015 г. до настоящия момент се добавят нови променливи

нестабилност
от парламентарното мнозинство
• Правителството се формира
в последната минута и се
налага промяна на президента
• Парламентарното мнозинство
не одобрява бюджетите за
2016 г.
• Доверието в нас е въпрос
шест месеца по-късно

Объркване относно пътната
карта за независимост, която да
последва
• Съществува възприемане на
политическото разделение между
партиите за независимост
• Между партиите и суверенните
единици има различни позиции
• Не е ясно, че в деня след
едностранната Декларация
за независимост страната ще
работи с гаранции

Социални емоции
износени
• Комуникативната история с
гражданството е загубена
• Не се знае надеждна
правителствена и
парламентарна дейност
за изграждането на новата
държава

... но има и положителни елементи
• Брексит се случва
• Някои държави проявяват интерес към каталунската ситуация
• Пътят към реформата в Испания не води до достоверност

Ние губим лице за независимостта ДА !!!! Съществува разочарование сред убедените и скептицизма сред
нерешителните.
Nº ?

Социална база (I): Ние трябва да постигнем тази независимост е движещата
сила зад желанието за промяна в Каталуния
хора

Политически
консенсус

Социална база

международен
правдоподобност

Както каталунските, така и испанските избори показват огромно желание за промяна над статуквото
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• Съюзничеството изглежда активирано по един или по-малко
стабилен начин във всеки тип избори
• Движението за независимост се държи по различен начин в
зависимост от видовете изборни конкурси
• Налице е ясен растеж на “commons”, управлявани от Podemos и
желанието за промяна в Испания
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• Съюзничеството е много стабилно и около 40%
• Движението за независимост е по-горе, но не достига 50%
• Има 10-15%, които искат промяна, но това не е задължително
независимостта

Трябва да изградим много солидна социална база между хората, които искат свое собствено състояние, и тези, които
също показват желание за промяна във връзка с настоящата ситуация.
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Социална база (II): Трябва да идентифицираме различните аудитории, на които
трябва да насочим вниманието си и да го направим ефективно
хора

Политически
консенсус

Социална база

What essentially
do they need to join

“Hyperventilated” убеден
“Исторически” убеден
Наскоро убеден, но слаб

“Братски регенератисти”

нерешителен

Познайте важните етапи, празнувайте
фактите
Планирано планиране, реализъм
Доказателство, че преходът ще бъде спокоен

Вижте, че регенерирането на Испания не е
реалистично
За да научите за план за прекъсване, който
има най-малко вредни последици за Испания
Ползите от новата държава

В момента непропусклив

Причини зад визията: знайте предимствата на
независима държава

Убеден в НЕ

Причини за незабавно лично въздействие
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международен
правдоподобност

What we have to do

Обяснете резултатите, когато ги получаваме
Обяснете много добре стратегически план
Обяснете много добре стратегически план
Дайте гаранции за мирно изключване
Дайте време, за да потвърдите позицията
Очевидно е невъзможно да се регенерира
Испания, докато Каталония е част от нея
Дават гаранции за мирно изключване,
подкрепени от широка социална база
Кампания за съобщаване на ползите от
новата държава и изясняване на съмненията
относно разходите за преход
Отстъпване на контрааргументи
Кампании за повишаване на
осведомеността, много активна и активна
дейност
Активирайте тяхната най-близка независима
среда
Деинктивира участието

Политически консенсус: Трябва да постигнем максимален политически
консенсус през целия процес, ако искаме да постигнем стабилна и нарастваща
хора

Социална база

Политически
консенсус

международен
правдоподобност

= ДОСТАТЪЧНО

Какво да правя
• Привеждане на стратегията между страните по
независимостта

= ДОСТАТЪЧНО

• привеждане в съответствие на политическите и
социалните действия.
• обяснявайки какво се прави в настоящето
• обяснявайки какво ще се прави в бъдеще
• Ангажиране на силите за про-референдум
• Увлечете ги, за да ги включите
• Разкрийте ги

=
Широко мнозинство
но не достатъчно

=
Мнозинство, което ще
направи

Никоя партия не може да постигне независимост от своя страна, напротив, Пуйдждемонт, Джуникерас, Колау - или
сливането на пространствата, които те представляват - ще направят това неизбежно.
Nº ?

Международно доверие: Държавата се ражда в момента, в който онези, които
вече са признати за такива
хора

Политически
консенсус

Социална база

международен
правдоподобност

Стойности
Стратегията, както беше досега, трябва да се разглежда на международно ниво като строго демократична
Трябва да следваме всички необходими стъпки, които държавите, които трябва да ни признаят, считат за
абсолютно необходимо
Демонстрирайте, че вече имаме, по време на динамиката на “процеса” на изграждане на новата държава,
всички ценности, които вдъхновяват новата държава.
Демонстрирайте, че можем да функционираме като държава и че можем да бъдем надежден партньор за тях

Трябва да осигурим съучастие и международно участие
в случай на политически конфликт с Испания
Ускоряването на едностранната декларация за независимост, без да е извършила задълбочено всички тези ценности, би
ни направила непривлекателна в очите на международната общност.
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Демократичен политически процес (II): едностранното обявяване на
независимост ще доведе до конфликт, който, добре управляван, може да ни
доведе до нашата държава
процеси

ДОГОВОРНО РЕШЕНИЕ

демократичен
политически процес

Ясен и постоянен
общуване

гражданин
участие

Референдумът трябва да бъде
спечелен

да

не

Приемане на декларацията
Бурна реакция на държавата
Не правете нищо: продължете с
икономическите
и съдебно задушаване

ЕДНОСТРАННО
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ НЕЗАВИСИМОСТ

Преговорите предлагат, ако ние
се откажете от Декларацията
Съгласен референдум

Правителството на Испания няма да признае правото да направи референдум, но ако види, че всичко е загубено,
това ще ни накара да го направим, за да го загубим
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Демократичен политически процес (I): Ние винаги трябва да работим с желание
за преговори и съгласие, а също и с пълна решителност, без да се отказваме от
едностранния път
процеси

демократичен
политически процес

Ясен и постоянен
общуване

гражданин
участие

Не изоставяйте (нечетлива дума) договорената воля за договорено разделение
Договаряйте възможно най-много един
процес
съгласувано с Испания
Това е оптималната формула за
разделяне
с гаранция за спокоен и организиран
процес

(нечетлив текст за едностранно провеждане на референдум)
Никоя друга формула за консултации
няма същата политическа стойност
Това е предпочитаният вариант сред
гражданите на Каталуния
Това ще бъде направено, за да покаже
на света, че има ясно и постоянно
мнозинство от гражданите в полза на
новата каталонска държава

Покажете политическа решимост
за постигането на целта
Създайте като последна възможност
демократичен конфликт с широка
обществена подкрепа
сред гражданите
Ориентирана е да генерира политическа
и икономическа нестабилност
Принуждаване на държавата да приеме
преговорите
на раздяла ...
... или ги принуди да приемат
референдум

Ние ще практикуваме едностранчивост, след като всички останали пътеки бъдат изчерпани и по това време има
широк консенсус сред гражданите, както и международно съучастие.
Nº ?

Гражданско участие: Хората трябва да бъдат насърчавани към проекта за
независимост чрез засилване на многото съществуващи инициативи
процеси

демократичен
политически процес

Ясен и постоянен
общуване

гражданин
участие

• Разчитайте на гражданството по всеобхватен и масов начин в определянето на новата държава
• Използвайте процеса на участие като пряко средство за разпит за убедени, нерешителни и непроницаеми
избиратели

Координирайте и
давайте
подкрепа за каталоните
суверенни единици в
импулсът на
инициативи за
гражданско участие

Синтезирайте
предложенията
на гражданите
в документа
“Как искаме
Каталония да
бъде”

Мнозинството от гражданите ще гласуват за независимост, ако са убедени, че ще бъде по-добре и какво ще бъде подобре
18

Правилното управление на календарите е ключов елемент за успеха
1st stage:

2nd stage:

ТЕКУЩО ПРАВИТЕЛСТВО НА ПРЕХОДА

(Нелегален текст)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
каталонски
Избори

Представляват
каталонски
правителство

PP
(Партия на
хората)
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о
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ий
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Преходното правителство
има нужда от време, за да
извърши
три стратегически цели:
да прибавим мнозинствата,
да вдъхне увереност и да
изработим гаранциите за
успех.

ПРАВИТЕЛСТВО ЗА НЕЗАВИСИМОСТ

(Нелегален текст)

Julio 17

Enero 18

Адванс а
Каталонски избори
сценарий в
18 месеца

Brexit

Решението на Brexit може
бъдете историческа
възможност за Каталуния,
която ни позволява
да спечели изборите и да
премахне много бариери
по отношение на ключов
въпрос като такъв
като принадлежащи към ЕС.

Sept. 18
Предложение от
Каталунски избори

Покана за избори
в този момент
можем да предвидим
много ясно зависимо
мнозинство
в парламента.

Mayo 19
общински
Избори

Sept. 22
максимален
законния период
на правителството
мандат

Правителството на Независимостта
може да го обяви за ден
след създаването на новото
правителство или в деня, преди да
го разпусне.

Имаме само два фактора за успех, които наистина контролираме: един, че процесът е строго демократичен, а другият
е управлението на времето. Не трябва да правим злоупотреба с никоя от двете.
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ЗА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ МОЛЯ ПОСЕЩЕНИЕ:

