
Article 2. 
 
El Suport Civil Català és una associació sense afany de lucre i de caire pacífic que aplega, de manera voluntària 
i individual, la població civil catalana que resideix en el nostre país i la que ho fa a qualsevol altre lloc del món, per 
la defensa del territori català, de la llengua catalana, del seu patrimoni cultural, artístic, agrícola, industrial, del medi 
ambient en general i de la seva flora i fauna en particular i per a recuperar la Llibertat de Catalunya a través de la 
proclamació d’un Estat independent mitjançat les eines democràtiques establertes pels tribunals internacionals. 
 
1.    Les finalitats de l’associació que donen resposta a la pregunta del “I ara què?” Què fem?”, a tot allò que hem 
de construir a partir d’ara per donar pas a la Nova Catalunya que la majoria del poble català vol, són: 
 

a) Recolzar un determinat partit o coalició de partits que es presentin units a les eleccions al Parlament de 
Catalunya que d’una manera explícita plantegin una formula de proclamació de la Independència des del 
Parlament de Catalunya en el primer ple després d’obtenir la majoria de diputats/des. 
 

b) Recuperar l’esperit de les Consultes que van començar a Arenys de Munt. 
 

c) Fomentar el pensament crític per a seduir a la població catalana perquè s’inscrigui a l’associació aconseguint 
que cada membre assumeixi la responsabilitat de formar-se i contribuir a la proclamació. La Nova Catalunya 
ha de ser propera al poble i necessita professionals, tècnics, capital econòmic, emprenedors/es que s’ajudin 
entre ells/es i que tinguin consciència del seu potencial, que aportin talent i valor, amb la finalitat d’aconseguir 
la Independència Nacional de Catalunya. Cal un lideratge ferm que encapçali la renovació de la classe 
política catalana mitjançant la creació d’un Estat Major.  
 

d) Recolzar la nostra joventut que és altament coneixedora i està qualificada en les noves tecnologies perquè, 
mitjançant la intel·ligència artificial, ens permeti aconseguir els nostres objectius. 

 
  

e) Organitzar els membres de l’associació per tal que el dia de la proclamació tots ells passin a exercir la seva 
nova funció en el nou Estat en base a la formació rebuda i/o la seva qualificació professional. 
 
 

f) Treballar amb intel·ligència atès que hi ha molt camí a recórrer i moltes metes a assolir. No hem d’abandonar 
mai la nostra tasca i capacitat de construir. Ens cal coratge i la perseverança per assolir la nova Catalunya 
lliure, rica i plena que necessitem. 

 
 
2. Per aconseguir les seves finalitats, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, l’Associació durà a terme les 
activitats següents: 

 
a) Organització de grups de treball, ponències, seminaris, conferències, congressos i jornades d’anàlisi, debat 

i estudi. 
 

b) Implicar la gent per aglutinar i organitzar els lideratges de la Catalunya futura.  
 

c) Les accions de formació aniran encaminades des d’ara fins el dia de la proclamació amb l’objectiu que cada 
membre pugui acreditar-se i identificar-se com a expert en una determinada professió/funció. Hem de formar 
una nova generació de catalanes i catalans que tinguin per objectiu la regeneració política i el progrés social. 
Per acreditar una determinada expertesa/funció, cal ser-ne professional, haver-se format o bé poder ser 
formador. 
 

d) Crear una base de dades i entregar un carnet a l’associat que tingui acreditada/habilitada la seva formació 
on hi digui: “Prometo pel meu honor, treballar per la Independència de Catalunya en la funció de: 
.............................” 
 

e) Els cursos i especialitzacions per acreditar una expertesa seran organitzats a partir de la necessitat de 
funcions i càrrecs que cal cobrir en l’organigrama de l’Administració Pública catalana. A tall d’exemple, 
alguns d’aquests cursos i especialitzacions poden ser: Curs de protecció civil en general, Curs de primers 
auxilis i de socorrisme, Curs sobre prevenció i neutralització d’incendis sigui en àmbits urbans o en àmbits 
rurals, Curs d’orientació i coneixement del territori, Cursos d’autodefensa, d’alpinisme, d’esports diversos i 
de preparació física en general, Curs sobre fauna i flora del territori de Catalunya amb coneixement del seu 
fons fluvial i marí, Curs bàsic de veterinària, Curs bàsic d’organització administrativa municipal i d’àmbit 
superior, Curs bàsic de coneixements legals: Comparativa entre el Dret català i d’altres models, Curs de 
coneixement de la llengua catalana, Curs bàsic de la història de Catalunya en el seu context europeu i 
mundial etc...  
 

f) Crear un Manual Bàsic de Formació per assolir la independència de Catalunya. 


