
ORGANITZACIÓ PER L’ALLIBERAMENT DE CATALUNYA (OAC)              

FUNDACIÓ, OBJECTIUS I MOTIVACIONS 
 
Aquesta Organització té l’objectiu d’aconseguir l’alliberament de les terres que formaven 
l’Estat Català, ocupat militarment per les tropes borbòniques franco/espanyoles amb la guerra 
anomenada de Successió (entre 1705 i 1713) finida amb el Tractat d’Utrecht de 1713, i amb la 
Guerra d’Annexió de 1713/1715.  
 
Aquesta Organització pretén l’alliberament dels territoris que formaven l’Estat Català, estès de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i integrat per: el Regne de València, el Regne de Mallorca 
i el Principat de Catalunya, que també comprèn les comarques annexades al Regne de França 
pel Tractat dels Pirineus (1659) sense el consentiment dels representants legítims dels catalans 
i les transferides a la regió d’Aragó (S. XIX) amb l’objectiu de desmembrar el Principat de 
Catalunya. 
 
L’OAC es considera legítim representant del Poble Català fins que, finida l’ocupació estrangera, 
es puguin celebrar eleccions lliures als territoris catalans. 
 
L’OAC es situa sota l’empara de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i de l’Oficina de 
l’Alt Comissionat dels Drets Humans (OHCHR), per ser reconeguda en virtut de les Lleis, 
Tractats, Convenis, Protocols, Resolucions i Declaracions internacionals d’Autodeterminació 
dels Pobles. 
En compliment de l’article 96.3 del Primer Protocol Addicional de la Conferència de Ginebra 
del 1977 se’n deriva l’Autoritat Nacional Catalana. 
 
L’OAC reconeix la legalitat i legitimitat de l’ONU especialment pel que fa a descolonització i 
autodeterminació dels pobles i pretén formar-ne part un cop Catalunya torni a ser un Estat 
independent  
 
L’OAC no reconeix l’autoritat dels Estats espanyol i francès, que considera potències 
estrangeres ocupants dels territoris catalans i en demana i exigeix la retirada. 
 
L’OAC pretén aconseguir l’alliberament de la Nació Catalana, el més aviat i a través de les 
millors i més pacífiques vies possibles. 
 
L’OAC denuncia els greuges, l’espoliació, la discriminació i l’agressió cultural que pateix el 
Poble Català per causa de l’ocupació estrangera. 
 
L’OAC vol aglutinar els patriotes i organitzacions socials, disposats a alliberar els territoris 
nacionals de l’ocupació estrangera. 
 
 

A Barcelona,  
territoris catalans ocupats, el maig del 2019   
                                                                                                                                                                                                                                    


