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Estimats compatriotes,
A 3 mesos del 27S el panorama polític català resta fragmentat i afeblit. El brutal setge a les nostres
Institucions i el processament dels seus representants projecten una ombra d'incertesa. El Procés pot ser
decapitat o fracassar. Ens resignem?
Entenem que cal lluitar, però la correlació de forces mentre mantinguem el procés dins l'Estat ens és
desfavorable. Per tal que la legalitat espanyola no hi pugui posar mà cal crear-ne una de nova, pròpia.
Us proposem un Front B democràtic paral·lel, alternatiu i coordinat amb el procés endegat des de les
institucions al qual, en tot cas, ens mantenim fidels.
EL FRONT “B” DEMOCRÀTIC
Breument, consisteix a crear una legalitat alternativa a l'espanyola, emparada en el Dret Internacional i
en les sentències del TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTÍCIA DE LA HAIA. Aquest marc nou, no subjecte
a la constitució ni a les seves normatives repressores, permet elaborar un Cens propi català i elegir una
Cambra de Representants del Poble català que serien els primers passos del Poble Català com a subjecte
de Dret Internacional que la Constitució del Poble espanyol li nega en considerar-lo només aquella part
del poble espanyol que viu al nord-est de la península. Amb la Cambra de Representants del Poble català
els drets dels catalans deixen de ser un afer intern espanyol i els seus legítims representants es
relacionen, de tu a tu, amb la comunitat internacional.
En cas que Govern i Institucions no assoleixin l’Estat propi o siguin intervingudes, el Front B democràtic
permet continuar el procés i les etapes successives -que descriurem en un proper comunicat- evitant que
el fracàs o la decapitació sigui la mort del procés d'independència.
EL SENY I LA RAUXA
Catalunya no pot jugar-s'ho tot a una sola carta. El seny aconsella tenir recanvi, com els humans tenim
dos ulls, dos braços, dues cames, etc.
Aquest projecte no entra en competència amb el procés actual, ans al contrari, s'hi coordina i vol ser
una segona oportunitat la qual, entre tots, hem d’exigir. Per això necessitem el teu suport.
És molt important que facis córrer aquesta crida, incansablement. El clímax favorable que s'assoleixi farà
més fàcil l'entesa amb Partits, Institucions i Societat Civil per a tenir-la a punt.

Tramesa de La Xarxa a les Entitats del Pacte i Entitats amigues.
Signat

Albert Pons i Torrents

