
Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya abans de la sessió del 27-O-2017 
 

Demostra que TOTS els 72 parlamentaris independentistes (amb la complicitat de TOTS els dirigents de 

TOTS els partits i entitats independentistes) van planificar fins els menors detalls per tal d’enganyar/trair 

al poble català fent-nos creure que “culminaven el procés d’independència proclamant la República Catalana”, 

i per això ja van preparar de quatre maneres diferents la seva defensa davant de “los jueces de los Tribunales de 

Justicia” del país del qual afirmaven independitzar-se, quan aquests els convoquessin unes setmanes després:  
 

1.- NO votant la part resolutiva. És a dir, Forcadell va llegir la Declaració d’Independència però va fer votar 

una altra “cosa”. Queda explicat que NO baixessin la bandera, NO ho publiquessin al DOGC, CAP discurs,... 
 

2.- Deixant clarament escrit que el que aprovaven en el Parlament NO tenia PAS efectes jurídics. Ídem. 

 

 
3 i 4.- Acordant els 72 parlamentaris independentistes que el vot seria secret, i que dos s’abstindrien. “Se 

trata que el resultado favorable al «sí» arroje dos votos menos de los que disponen los grupos que apoyan la 

resolución para que un juez no pueda atribuirles a todos delitos de sedición o rebelión. (...) Se anuncia que «la 

declaración de los representantes de Cataluña» queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en 

blanco. Son las 15:27 horas del 27 de octubre de 2017. Se supone que se acaba de declarar la república de 

Cataluña.” (Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, llibre “El naufragio”, Península, setembre 2018). 
 

I que tot aquest engany/traïció aquí es va fer amb complet acord amb Madrid queda demostrat perquè allà 

sempre van parlar d’aplicar el 155 quan l’article que correspon a una situació d’independència és l’article 116! 

O sigui que els capitostos de Madrid sabien perfectament que els seus subcapitostos de Barcelona farien veure 

que proclamaven la República Catalana però que en realitat trairien la independència/llibertat del poble català. 
 

Barcelona, 15/11/18  Lluís Botinas <lluisbotinas@lagotacatalana.cat>  https://lagotacatalana.cat 


