
UXi-LES GRANS LÍNIES
Introducció al full de ruta



Som un Think tank
El nostre actiu principal és i ha de ser el capital humà. 
El nostre actiu principal ets tu.



Introducció
Benvolgut/Benvolguda

Si estàs llegint aquest document és perquè probablement moltes de les coses que a continuació t’explicarem, ja les sabies o les 
tenies pensades. Et faltava el lloc on poder-les portar a terme, acompanyat/ acompanyada de persones que encara que no pensin 
exactament com a tu, si que volen, com tu, la independència de Catalunya.

Benvingut/ Benvinguda a Unitat per la Independència ( UXi).

Hem confiat en les persones equivocades i les hem votat, independentment del partit polític al que estaven representant.

Hem confiat i votat en totes i cadascuna de les assemblees de les associacions civils més importants del país, pensant que sabrien 
fiscalitzar la tasca dels polítics que acabem de mencionar.

Hem confiat en que el parlament, com a institució que ens ha de representar a tots, obeiria el mandat que sota porres i bales de 
goma vàrem saber portar a terme, en un exercici de coratge i dignitat que ens va posar a l’epicentre de l’agenda mundial.

En definitiva, hem deixat en mans d’altres el poder per fer allò, que sense cap dubte, ens toca fer a nosaltres mateixos.



Introducció
Els esdeveniments dels últims nou anys han demostrat que el mètode aplicat per assolir la independència de Catalunya ha fracassat.

A UXi diem una cosa molt bàsica, “si vols una cosa, fes-la!” i si el que vols és la independència de Catalunya, doncs et convidem a que la fem 
juntes.

UNIDES, persones anònimes i apoderades poden canviar el destí d’una nació. És com s’ha fet sempre. Catalunya no n’ha de ser una excepció:

•  Perquè unes persones anònimes i apoderades poden contagiar-ne d’altres amb el seu esperit de lluita.

•  Perquè unes persones anònimes i apoderades poden crear i recolzar les eines necessàries pel control de l’economia del seu país.

 
•  Perquè unes persones anònimes i apoderades poden crear les estructures legals necessàries per acompanyar-nos individualment en 

aquest viatge i garantir el respecte cap als nostres drets humans i fonamentals.

En definitiva, si ens apoderem i ens unim podem plantar cara, podem canviar el destí del nostre país. UXi vol que t’apoderis i si ja ho estàs 
doncs UXi et demana que apoderis als del teu costat. Nosaltres et proporcionarem les eines, el mitjans i el suport logístic que necessitis i un 
full de ruta que esperem que trobis coherent. La única cosa que et demanem és que sumis el teu temps al capital humà que estem agrupant.



Capital HUMÀ
•  Si sabem transformar el nostre capital humà en productes i serveis per assolir la independència, haurem creat una força motriu imparable.

•  La llibertat no ens la donaran. Per fer efectiva la independència de Catalunya haurem d’arromangar-nos, com ja sabem.

•  El primers objectius d ’UXi son, identificar, censar i organitzar aquest capital humà al voltant del full de ruta, per assolir la independència 
de Catalunya de manera unilateral. 

•  Apostem pel capital humà perquè entenem que és un actiu a priori intangible, però que posat en valor  mitjançant el que anomenem 
voluntariat il·lustrat el podem transformar en un actiu tangible de gran impacte en el balanç de la nostra organització.

•  El voluntariat il·lustrat consisteix en utilitzar les persones per portar a terme aquelles tasques en les quals tenen un alt grau de 
coneixement o experiència. El resultat directe , és un augment de la productivitat de l’organització perquè s’incrementa el grau 
d’autonomia de les persones, s’estalvia temps i recursos de formació i a la vegada s’acceleren els processos de producció. 

–  Exemple Pràctic: la Lourdes és advocada sènior i treballa en un bufet prestigiós de Barcelona i també és voluntària d’una associació X  a la qual 
dedica 3 hores a la setmana. L’associació X utilitza aquestes hores de la Lourdes per vendre samarretes en una paradeta que munta els cap de 
setmana  a la plaça de la vila. Per moltes samarretes que vengui la Lourdes mai donarà el mateix rendiment al seu temps comparat amb dedicar-
lo a redactar contractes o fer assessoria jurídica en les 3 hores per setmana disponibles. De fet, X podria estalviar-se 900 euros, suposant que la 
tarifa mitja d’una hora de la Lourdes fos de 300 euros, si utilitzés el seu talent especialitzat. O dit d’una altra manera, la Lourdes hauria de vendre 
90 samarretes a 10 euros cadascuna per ajudar a X a pagar la factura de 3 hores emesa pels assessors jurídics externs contractats per fer aquella 
feina que la mateixa Lourdes podria fer per X amb el seu talent. 



Capital HUMÀ UXi
•  Un grup heterogeni de 10 persones de diferents sectors professionals, àmbits regionals i orígens 

vàrem encetar el projecte d’Unitat per la Independència amb la convicció de que calien noves 
maneres i formes de canalitzar la voluntat popular a favor de la implementació del mandat inequívoc 
fruit del resultat del referèndum de l’1octubre 2017.

•  En una setmana i gràcies a la teva generositat i la de molts patriotes com a tu, hem passat d’una 
organització de10 persones a una de 130 persones. Totes disposades a treballar per un mateix 
objectiu. En el quadre adjacent veuràs el ventall d’oficis que representem entre tots i totes, i això 
només és el començament, en queden molts més per esbrinar encara. 

•  Hem comptabilitzat les hores de dedicació compromeses per categoria professional i hem aplicat un 
barem de cost/hora per a cadascuna d’elles. Aquest resultats l’hem reduït en un 50% per mantenir 
l’esperit conservador de les projeccions. Finalment el resultat obtingut és el d’un capital humà 
disponible valorat en 62.000 euros/ mes.
–  Això, dit d’una altra manera és el mateix valor econòmic que ens proporcionarien les quotes mensuals de 

9.000 socis aproximadament. Per descomptat que necessitem socis i mecenes que aportin diners pels durs 
inicis, i qualsevol ajuda és benvinguda. No obstant, el nostre model contempla altres fonts d’ingressos que 
més endavant haurien de poder substituir les quotes de socis. UXi és abans i primer de tot CAPITAL HUMÀ 
disponible per fer la independència de Catalunya.

•  Podem fer molta feina i molt ben feta; tot és qüestió d’organització i planificació. Està a les nostres 
mans transformar aquest capital en fets concrets que demostrin el nostre compromís amb l’objectiu i 
d’aquesta manera engrescar a d’altres persones, com tu, perquè facin el pas i sumar. Si 10 persones 
hem arribat fins a tu, imagina’t fins on podem arribar les 130 persones que som a dia d’avui! I 
imagina’t fins on podríem arribar si en fóssim 1000! 

•  Actuacions d'àmbit jurídic com la ILP presentada, informació amb contingut educatiu i activitats 
d’apoderament, formen els tres eixos al voltant dels quals en organitzarem.
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Capital HUMÀ UXi Organitzar
•  Amb una majoria independentista al 

parlament, la independència no es fa 
eixamplant la base, es fa invertint la 
piràmide. El poble mana, el parlament 
obeeix i el govern executa!

•  Si volem manar de debò ens hem 
d’organitzar.  A UXi hem dissenyat unes 
eines que ens permetran actuar de 
manera coordinada per tot el territori i 
realitzar totes aquelles accions que ens 
portaran al control efectiu del nostre 
país. 

•  Properament rebràs en el teu correu una 
invitació per baixar-te la UXi-APP. És una 
eina fonamental per l'aplicació del full de 
ruta que et proposem aquí.



Full de ruta UXi
•  El full de ruta https://www.uxi.cat/blank-page el podràs consultar a mesura que anem avançant. I a través de l'enllaç 

+info i amb la teva clau de seguretat, podràs accedir a la informació ampliada de cadascuna de les etapes, un cop 
activades. Per motius evidents alguns dels apartats estan encriptats a la web, doncs no cometrem l’error de desvetllar 
als nostres adversaris totes les passes que volem seguir a favor de la independència del nostre país.  

•  Les passes del full de ruta estan elaborades amb objectius concrets a assolir i no posant uns terminis predeterminats. 
Hem après la lliçó i no posarem dates límits a processos d’aquesta magnitud. Assolir aquests objectius més o menys 
ràpidament dependrà de quantes persones i quants esforços estem tots plegats disposats a reunir per acomplir 
cadascuna de les fites concretes proposades.

•  Les etapes del full de ruta poden succeir de manera simultània. No es tracta de projectes concatenats però si 
d’iniciatives complementàries amb vida pròpia i objectius diferents. 

•  El primer pas i segurament un dels més importants (veure la següent pàgina) és la formació a partir d’aquest moment 
de les Cèl·lules d’Unitat per la Independència (CU-Xi). Un CU-Xi és un grup de persones com tu, coordinades a través 
de la plataforma UXi i agrupades en funció de la seva experiència, lloc de residència i temps disponible per executar 
totes aquelles iniciatives que estimin necessàries. És a dir un Cu-Xi serveix a qui en forma part per:
–  Apoderar-se en el seu entorn directe ( poble, barri, etc...) i amb el suport d ’UXi portar a terme les iniciatives locals que 

puguin afavorir l’adhesió al seu grup de quantes més persones millor. I així ampliar l’organització i la seva capacitat de 
manar sobre els càrrecs electes.

–  Complir les accions impulsades des d’ UXi.
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T’esperem, UXi també és teva!
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