Conèixer els catalans d’abans de 1714
i el seu/nostre Dret Català, les seves/nostres Constitucions Catalanes
i el seu/nostre Principat de Catalunya i formes de govern.

I honorar-los aprenent d’ells i actuant adequadament!!!
1. Paral·lelisme/invitació a interessar-se pel tema
2. Importància d’entendre l’esperit del Dret Català (Francesc Maspons i Anglasell)
3. El Principat tenia un Dret Català totalment diferent del Derecho Castellano
4. Gràcies, professor Francisco Elías de Tejada!
5. “Què cal saber del Dret Català” (Ferran Soldevila)
6. 303 anys d’estar imbuïts del Dret Castellà com si fos l’únic existent
7. Un Dret Català basat en el costum
8. Quatre característiques essencials de les lleis catalanes
9. La llei com a pacte i contracte entre l’autoritat i els governats
10. Les lleis són el costum, es poden no complir, i fins i tot poden ser rebutjades
11. L’estat català: benestança i llibertat per als ciutadans
12. Igualtat social – Immunitas plebis
13. Esperit de llibertat
14. Concepció catalana d’autoritat
15. Funció legislativa: expressar la llei
16. Finalitat de la llei: assegurar la llibertat i l’equitat
17. Innecessitat de la llei
18. Els conceptes de justícia i d’injustícia
19. Equitat - Proscripció de l’abús - Subjecció de l’autoritat a la llei
20. Poder executiu - Separació de poders molt abans de Montesquieu (1689-1755)
21. Poder judicial - Administració de justícia - Jurat popular
22. Bons professionals
23. Ciutadania - Honor - Pobresa
24. Facultats de les ciutats
25. Possessió d’armes de dia i de nit sense cap impediment
26. L’accés a la terra
27. Camins de mar i de terra
28. Relació entre catalans, valencians, mallorquins i aragonesos
29. Inviolabilitats
30. Protecció de la llibertat dels catalans
31. Més prevenció contra l’abús del Rei i dels seus representants
32. Càstigs - Fiances - Presons
33. Justícia ràpida
34. Insaculació: a Catalunya no existia corrupció social abans de 1714
35. Guerrers – Almogàvers – Imperi-mundial-xarxa Català
36. Sometent-Miquelets-La Coronela-Exèrcit català amb Acadèmia Militar-...
37. Relació amb les dinasties catalana, Trastàmara, austríaca i borbònica
38. Una justícia o dues? Dret Català!
39. Les Constitucions Catalanes són vigents
40. AMB EL DRET CATALÀ, no té sentit parlar d’Estado de Derecho
41. AMB EL DRET CATALÀ, Juan Carlos I hauria deixat de ser Rey fa dècades. I en Felipe-VI no ho seria!
42. AMB EL DRET CATALÀ, és senzilla la resposta qualitativa al PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos,...
43. AMB EL DRET CATALÀ, no hi hauria desnonaments
44. AMB EL DRET CATALÀ, cap cas com el de la Sra. Ferragut de malpraxis mèdica i prevaricació judicial
45. AMB EL DRET CATALÀ, l'exalcalde Marcel Surià no hauria pas entrat ni sortit de la presó
46. AMB EL DRET CATALÀ: vuit aplicacions pràctiques més que ja es poden anar assajant
47. Si un català d’ara visqués de sobte entre els catalans de l’antic Principat
48. Si un català de l’antic Principat visqués de sobte entre els catalans d’ara
49. Si de sobte un castellà (o qualsevol no-català) visqués com vivim els catalans, no ho suportaria ni 12 hores
50. El Principat era més res publica que totes les Repúbliques d’aleshores i d’ara
51. Aprenguem dels nostres avantpassats
52. Tornem a ser el poble més lliure i una NACIÓ-estat, al servei de tots els pobles del món!
53. Nosaltres no hem de votar res abans de recuperar la llibertat: ni referèndum ni Dret d’Autodeterminació

