
 

HA NASCUT Directe 68 

EL PARTIT POLÍTIC DE LA 
RESISTÈNCIA INDEPENDENTISTA CATALANA 

 

Directe 68 destaparà l’engany del procés a 7 milions i mig de 
catalanes i catalans, declararà la independència i deixarà en mans del 
poble com fer el millor país del món. 

 

Directe 68 és el fruit de 30 anys d’independentisme, 50 mesos de 
lluita contra el procés que dirigeix Espanya i 8 mesos superant les 
traves del Ministerio de Interior espanyol, contra L’ÚNIC PARTIT 
INDEPENDENTISTA QUE DECLARARÀ LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA.   

 

Directe 68 declararà la independència perquè som els únics que la 
volem fer i som capaços de fer-la. Perquè som: 

 

D – i – R – E – C – T – E – 68  

 

DETERMINACIÓ. Els únics que el desembre del 2013 vam plantar cara 
a l’engany del procés assumint els riscos i la guerra bruta contra 
nosaltres i la capacitat d’anar a contracorrent del discurs oficial 
processista.  

  

iNFORMACIÓ. Coneixem els qui manen a Catalunya des de fa 30 anys i 
per això sabem que no són independentistes. Cada dia catalans 
anònims, de base o notoris, ens aporten informació de la qual els 
mitjans de comunicació processites tenen prohibit parlar, cosa que 
ens acosta cada dia més a la victòria. 
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RELAT. Directe 68 és l’únic partit que s’adreça a tots els catalans i 
catalanes amb un nou relat que no és hereu de la claudicació del 1975, 
ni de les falses declaracions d’independència de l’octubre de 2017. 
Directe 68 se centra només a desmuntar l’engany i declarar la 
independència. Aquesta és l'única manera d’aconseguir la majoria 
necessària per a fer la Independència de Catalunya.   

 

ESTRATÈGIA. Directe 68 està organitzant els líders naturals de 
Catalunya que per la seva honestedat, capacitats i independentisme 
real, avui tenen prohibit l’accés als llocs de responsabilitat en els 
àmbits polítics, empresarials, culturals i de mitjans de comunicació i 
incorporant penedits del règim actual que vinguin a ajudar, de 
manera sincera i desinteressada, a enderrocar el sistema 
autonomista/processista. Aquesta estratègia és l'única forma possible 
per a tombar règims no democràtics de manera pacífica.  

 

CATALUNYA. Som l'única opció real perquè la nostra Nació recuperi la 

llibertat per a nosaltres i els nostres fills. O Directe 68 o Espanya no 
hi ha més equips. 

 

TREBALL. Directe 68 agrupa tots els qui volen posar el seu talent i la 
seva feina al servei de la llibertat nacional de Catalunya, aportant el 
que saben fer, adaptant-ho a totes les capacitats i disponibilitats de 
temps, de manera pública i oberta o de manera discreta. 

 

ÈPICA. Tenim l’Èpica d’haver estat represaliats reals del procés, amb 
persones discriminades professionalment o que han fet vaga de fam i 
han estat segrestades i torturades. Però no ens vam rendir, perquè 
com diu Mark Twain: “Ho farem perquè no sabíem que era 
impossible”. 
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68 diputades i diputats al Parlament català i la voluntat real i ferma 
declarar la independència de manera efectiva i real, és l’únic que cal 
per a aconseguir la llibertat de Catalunya.  

 

Qui havent disposat de 68 o més diputats no l’ha declarada, és només 
independentista de paraula però no de fets.  

 

I és que qui vol fer una cosa troba el camí i qui no la vol fer troba una 
excusa. 

 

Directe 68 

 

EL PARTIT QUE NO ÉS COM ELS ALTRES PARTITS. SOM EL 
MULTINIVELL PER LA INDEPENDÈNCIA.  

 

Directe 68 no és una màquina electoral que es presenta a totes les 
eleccions amb la finalitat d’obtenir engrunes dins del règim 
autonòmic/processista. Directe 68 no entra en aquest joc pervers 
d’anar a eleccions en un règim el qual volem tombar. 

 

El canvi de paradigma que implantarà Directe 68 fa també 
imprescindible una manera específica de fer política fins a l’obtenció 
de la Independència. 

 

Directe 68 és un mer instrument de la Resistència Independentista 
Catalana, que ens és imprescindible per a obtenir una majoria 
absoluta al Parlament.  
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El que som en realitat és un multinivell per la independència. El 
multinivell és un sistema d’èxit provat, basat en les relacions personals, 
on un grup reduït és capaç de multiplicar-se exponencialment si el 
producte és bo i fàcil d’explicar. El nostre producte és el millor de tots 
perquè és la VERITAT que portarà a la LLIBERTAT de Catalunya i tan 
fàcil d’explicar com és transmetre el significat de Directe 68 per tal 
de DESTAPAR L’ENGANY i PROCLAMAR LA INDEPENDÈNCIA. 

 

Les tres “C” per Catalunya 

COHERÈNCIA, CONSCIÈNCIA i COMPROMÍS 

 

Aquestes tres “C” ens faran guanyar i declarar la independència de 
Catalunya, canviant la història que ens tenien preparada. 

 

COHERÈNCIA és mantenir el camí de denúncia de l’engany que ens 
ha permès d’arribar a existir com a projecte, seduint i incorporant els 
líders naturals del nostre Poble. Sense coherència no hi ha 
Independència.  

 

CONSCIÈNCIA és tenir present que persones ideològicament diverses 
estem fent història, que ho teníem tot en contra quan vam començar 
aquest camí, i per tant hem de mantenir-nos ferms en el nostre relat. 
Perquè som conscients que la Independència o la farà Directe 68 o 
no serà  

 

COMPROMÍS. Directe 68 s’emmiralla amb la resistència dels nostres 
avantpassats del 1714 o del 1936. Tenim la llibertat a tocar si ens hi 
comprometem cadascú a la mesura de les nostres possibilitats. 
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Aquest compromís es manifesta entre d’altres de la següent manera: 

 

1. Donant-vos d’alta de militant. 

 

2. Incorporant al projecte tantes persones com sigui possible, per tal 
d’accelerar i assegurar la victòria de Directe 68 i per tant de la 
Independència. 

 

3. Dedicant el temps que cadascú pugui a Directe 68 i mirar de ser 
Excel·lents en tot allò que fem  

 

Estem Guanyant i guanyarem  

 

Visca Catalunya de nou Lliure! 

 

 

David Raventós i Gaset 

President de Directe-68 

 

Catalunya, abril de 2018 
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