Davant la futura consulta per part del Govern de la Generalitat
És evident que el tema de la consulta serà el tema estrella del Govern d'Artur Mas i
dels seus socis d'ERC. El 2013, serà, doncs, un any de gestació sediciosa i potser de
greus esdeveniments. Els partits independentistes posaran en marxa els organismes,
instruments i plans per garantir el que ells anomenen la "transició nacional", les
anomenades estructures “d’Estat propi" en matèria fiscal, judicial, policial, energètica
o electoral.
En aquest sentit, Plataforma per Catalunya vol deixar clar que aquesta consulta
només intenta encobrir la corrupció de la casta política catalana amb una pàtina de
legitimitat ideològica. Els separatistes sincers desconeixen o obliden que la
independència d'aquesta comunitat autònoma no aportaria llibertat als ciutadans, sinó
que col·locaria Catalunya sota el control total d'una autèntica banda de corruptes.
Lluny de portar independència, la separació generaria "dependència", quan no franca
opressió, per a la immensa majoria, i ens convertiria en súbdits d'un senyoriu feudal
propietat de 300 famílies.
El senyor Artur Mas afirma que Catalunya és una realitat molt anterior a l'actual
Constitució o sistema legal vigent, enfront del qual no se sent obligat. Aquesta forma
de parlar no fa res més que sublimar el menyspreu a la norma democràtica amb falsos
tints patriòtics, és a dir, les pràctiques gairebé delictives de la casta política. En
qualsevol cas, oculta Mas que els vincles entre el territori que avui s'anomena
Catalunya són també molt anteriors a la Constitució de 1978. La lleialtat dels catalans
a la comunitat nacional hispànica no es confon amb la lleialtat a l'actual Regne
d'Espanya o la Casa de Borbó: es fonamenta en una tradició mil·lenària i sagrada que
no pot ser suprimida de cop només per dissimular les vergonyes de l'estament polític
autòcton.
Entenem també que en una societat democràtica com la nostra és just preguntar al
poble sobre els temes vitals i importants que puguin afectar el present i el futur de la
nostra societat. En aquest sentit, considerem positiu que la ciutadania pugui expressar
la seva opinió sobre els temes que li pertoquen de manera vinculant tal com es fa a
Suïssa on han arribat a fer al poble 14 consultes en un any.
Des de Plataforma per Catalunya estimem convenient i oportú la creació d'una llei de
consultes populars en què es pregunti l'elector entre altres assumptes, per exemple, si
està d'acord que les arques de l'Estat destinin sumptuoses quantitats de diners públics
a rescatar bancs en lloc de famílies desnonades i en atur; si creu necessari que amb la
taxa d'atur actual segueixin arribant immigrants a la nostra terra; si està a favor de la
dació en pagament; si creu necessari que es repatriïn de manera immediata a tots els
immigrants en situació irregular; si seria favorable a instaurar el model islandès per
poder jutjar i empresonar els polítics o banquers responsables de la crisi i castigar amb
més duresa als corruptes; o decidir sobre el seu futur, i el marc en el qual es volen
desenvolupar com a país, sempre dins de la legalitat vigent.
Plataforma per Catalunya ja ha manifestat en diverses ocasions que rebutja de
manera contundent el separatisme, per tant, considerem innecessària una consulta en
aquest sentit al poble català, de la mateixa manera que rebutjaríem una consulta que
pretengués il·legalitzar l'ús de la llengua catalana o qualsevol insensatesa semblant.

Plataforma per Catalunya vol deixar clar que si finalment s'arribés a celebrar la
consulta de manera legal o il·legal, pactada o no amb el Govern central, els homes i
les dones de Plataforma per Catalunya treballarien en contra de la separació de
Catalunya. I ho faríem perquè considerem que la segregació no és la solució als
problemes dels catalans, sinó el seu empitjorament i, per tant, des del nostre partit
denunciaríem i condemnaríem qualsevol gest que es produís en aquest sentit.
Des de Plataforma per Catalunya volem sobretot denunciar la teranyina de
manipulació que estan teixint Artur Mas i el seu Govern, usant el tema de la consulta
com a cortina de fum mediàtica amb la qual pretenen amagar la nefasta tasca de
govern, les doloroses retallades, l'augment de l’atur, la destrucció de la nostra sanitat
pública i el desmantellament de l'estat del benestar, per no parlar dels casos de
corrupció, ja citats. S'intenta tapar una autèntica catàstrofe política, econòmica i social
de la qual CiU i ERC seran responsables davant les presents i futures generacions de
catalans.
Plataforma per Catalunya, sempre fidel als seus principis, s'allunyarà per igual tant
dels separadors com dels separatistes, tots dos han de saber que xocaran sempre de
front amb l'enèrgica oposició dels irreductibles identitaris catalans, les dones i els
homes que formem aquesta gran família que és Plataforma per Catalunya.
Plataforma per Catalunya és un partit identitari català que ha lluitat des dels seus
inicis i seguirà lluitant per la identitat catalana davant la gravíssima aculturació i
desvertebració social que suposa la immigració massiva i descontrolada del projecte
neoliberal.
Plataforma per Catalunya treballarà per solucionar els problemes reals del poble, així
com una major i més profunda justícia social on es reconegui i respecti la identitat
pròpia de totes i cadascuna de les seves llengües i cultures (castellana, catalana,
basca i gallega).
Conclusió:
Aquest comunicat és només una bestreta del document, més extens, "Model d'Estat i
Identitats Culturals", esmena amb què Plataforma per Catalunya modificarà la seva
actual Declaració Programàtica en aquesta matèria.
Les nostres raons que ens fan veure innecessària la consulta separatista que proposa
el govern presidit per Artur Mas són molt diferents de les d’altres partits centralistes.
Com a partit identitari que som, no podem, en efecte, acceptar el rebuig del
nacionalisme en els termes que utilitzen alguns líders polítics de la casta enquistada al
sistema, ja que si així fos entraríem en oberta contradicció amb els nostres principis
ideològics. Recordem que el Partit Popular és el coresponsable de l'actual política
d'immigració anti-identitària, i que Ciutadans rebutja la segregació de Catalunya, però
no l'aculturació, el dúmping laboral i la descomposició de la identitat hispànica
provocada per les polítiques liberals mundialistes de fluxos migratoris. Els partits
liberals (PP, Ciutadans, UPyD) parlen d'una Catalunya "inclosa a Espanya", però no en
nom de la nació espanyola, i ja no diguem d'un nacionalisme espanyol, que rebutgen,
sinó només en nom de "la Constitució" , la monarquia borbònica i de la unitat de
mercat, conceptes que no tenen res a veure amb la lleialtat a la pàtria reivindicada per
Plataforma per Catalunya. Com sabem, per al capitalisme i les altes finances no

existeixen pàtries, sinó només el negoci, aquest valor suprem que CIU comparteix amb
el PP.
En conseqüència, Plataforma per Catalunya inclourà un nou text a la seva Declaració
Programàtica per tal d'explicar amb amplitud quin és el seu model d’estat.
Els eixos d'aquest document que ara mateix podem anticipar són els següents:
1 / El vincle mil·lenari de Catalunya amb la comunitat nacional hispànica és
inqüestionable, i per tant, considerem innecessària una consulta en aquest sentit al
poble català. La llengua catalana i Catalunya són hispàniques per si mateixes, sense
necessitat d'afegits d'altres cultures o llengües.
2 / L'Estat de les Autonomies és un model obsolet, econòmicament ruïnós i perjudicial
pel que fa a les mateixes identitats culturals, perquè les han polititzat fins convertir-les
en embrions de futurs Estats separats.
3 / Respecte al futur de les identitats culturals catalana, basca, gallega i castellana ja
no passa per l'autonomisme, de manera que Plataforma per Catalunya proposarà un
nou model d'Estat, de caràcter unitari, que respecti i promogui les identitats culturals
sense incórrer en cap tipus de politització.
4 / La Constitució de 1978, la monarquia liberal borbònica (francesa) i, en general,
l'actual "Regne d'Espanya", estan desacreditats, per molts motius, entre d'altres la
corrupció de la casta política, fenomen que la vigent Carta Magna ha fet possible, és
necessari promoure un nou poder constituent i un procés de regeneració democràtica
sota un model d'Estat unitari en el polític, i plural en el cultural.
5 /Plataforma per Catalunya és totalment contrària a posar en mans de la corrupta
casta catalana una Catalunya separada d'una Espanya plural, perquè si la fallida de
l'administració autonòmica és conseqüència directa de la gestió d'aquesta gent
presumptament "catalanista" (en realitat, apàtrida) amb més raó ens negarem a
acceptar que els causants de l'actual col·lapse social, econòmic i institucional de
Catalunya disposin de més poder encara, i a sobre d'un Estat "propi", per seguir
saquejant als ciutadans i treballadors del país. En una hipotètica "Catalunya
independent", la premsa, el sistema judicial, la policia, les institucions totes, caurien
definitivament en mans de la trama corrupta "catalanista". Aquesta ja les controla en
part (amb els nefastos efectes per tots coneguts) gràcies al desastrós sistema
autonòmic de taifes, però, amb un Estat "propi" per a la casta, s’aconseguiria la
buscada impunitat criminal, el control total de la societat, de manera que els primers
perjudicats serien la majoria dels ciutadans catalans.
És per tot això que en els pròxims mesos el partit definirà amb diàfana claredat quines
són les profundes raons de la seva postura sobre això.
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