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El 1 de decembre del 2017 

EL FUTUR DEL REGIONALISME ÉS BIOSFERISME 

És el moment de construir una nova societat de pau i progrés per a tots els pobles del planeta. Des 

de 1989, "Biosphère Pour Demain" prepara l'arribada de la "civilització de la pau del tercer mil·lenni" 

amb un programa i accions fortes, coherents i adaptables a totes les regions i països. Els ciutadans 

del món que desitgen millorar les seves institucions i facilitar el treball dels seus líders poden trobar 

oportunitats per formar una societat que generi progressos compartits, respecti la seva diversitat i els 

límits del planeta i genera el benestar per a tots, més enllà de les fronteres. 

Independentment del règim polític en vigor, aquestes accions, que es poden iniciar des d'una regió o 

estat, estan sistemàticament marcades pel segell de la fraternitat cívica, la cooperació política i la no 

violència a tots els nivells. 

"El Biosferisme" és una nova manera d'observar el futur polític, econòmic i social de la comunitat 

humana. És una solució realista per a les vagues polítiques i les aberracions econòmiques que van 

marcar el segle XX, generant una profunda confusió en les nostres civilitzacions. 

Més encara, per una oligarquia criminal, en un món de conflictes i espoliacions, 

és "liberalisme". 

L’útil únicament, per als constructors ciutadans en un món de pau i sobrietat, 

és el "biosferisme". 

Davant d'un liberalisme reductiu i destructiu, és hora d'organitzar un biosferisme constructor i 

d’estalvi. 

La demarca de “Biosphère Pour Demain” té per ambició reemplaçar la política mortificadora del "nou 

ordre mundial" pel seu contrari exacte. 

El "nou ordre mundial" està transformant Occident en un vector que desestabilitza el món, en benefici 

de la seva casta. El seu objectiu actual és acabar arrogant-se a si mateix tots els poders i fer així als 

ciutadans del món els seus servidors voluntaris o els seus esclaus. Aquesta oligarquia ens imposa la 

majoria de les guerres. Actua en nom dels occidentals, en contra de la seva voluntat. Els fa còmplices 

en la incessant devastació del país, innombrables assassinats i humiliacions de pobles benevolents. 

Aquesta autoproclamada "elit" és culpable del desordre dels ciutadans del món davant el futur de la 

foscor que els atrau. La histèria del saqueig permanent i els residus il·limitats està guanyant terreny 

constantment entre els que obtenen profit de les guerres i les seves posicions dominants per tenir 

cada vegada més poder. Basant els seus beneficis en les finances i la destrucció només sobre el 

progrès compartit, els seus "líders" esperen amb interès la nova confrontació global i el crepuscle 

nuclear que volen imposar a la humanitat ... I també a els seus propis fills i descendents! 

"És la desgràcia del temps que els necis guien els cecs", va escriure William Shakespeare. 

Ha arribat aquest moment ! 

Amb la voluntat dels pobles valents i dels líders inspirats, s'espera que el primer senyal d'inaugurar la 

societat del tercer mil·lenni pugui venir d'un país del Sud o d'una gran nació en ple desenvolupament. 

És poc probable que un país occidental, disminuit en la seva vinculació amb l'oligarquia financera i la 

indústria bèl·lica, pugui abraçar alhora nous valors de pau i progrés per a tots els pobles. D'altra 

banda, és cert que amb els plantejaments que es presenten a continuació, serà molt possible que 

regions amb una forta consciència política, a Occident i en altres llocs, s'inverteixin per trobar el seu 

veritable lloc al seu país, que serà regenerat i energizat per les seves accions positives. 

Aquestes regions només poden ser fortament motivades per transformar el seu desig 

d'independència en el de ser a l'origen de la profunda transformació del seu país amb el qual la 

voluntat de marxar cap a un objectiu comú guanyarà ràpidament la discòrdia i divergències. 

D'aquesta manera podran fer èmfasi en la civilització del tercer mil·lenni gràcies a una participació 

activa que té com a objectiu inspirar la construcció d'una nova societat de pau i progrés en la 

fraternitat, i això, en dues o tres dècades. 

Aquest és el repte del nostre temps, és urgent complir-lo, perquè la biosfera està realment en gran 

perill. 

Innumerables accions cíviques es realitzen amb coratge a tot arreu del nostre globus. Altres neixen 

regularment. Davant la precarietat de la situació, el rebuig a fer o la impotència de molts líders, més i 



més ciutadans responsables han estat treballant durant molt de temps. Es comprometen a negar el 

futur per al qual estan preparant-se. 

Prendrà un signe potent abast als continents per veure'ls col·laborar eficaçment i, alhora, s'aixecarà. 

Refusar enèrgicament la tercera guerra mundial que volem imposar per nosaltres és, doncs, la 

màxima prioritat. 

L'anomenada de Biosphère Pour Demain al president francès, Emmanuel Macron (còpia adjunta), no 

ha estat contestada ... pel moment. No obstant això, moltes de les nostres propostes s'adapten a les 

seves preocupacions preelectorals. Completen molts dels seus compromisos. Potser està esperant el 

suport d'altres líders nacionals i, per tant, trobar maneres de comprometre i posar en pràctica les 

propostes realment importants, com ara les relatives a la pau ? 

Aquests són els que es deixen de banda els primers polítics elegits recentment. 

Cal reconèixer que és molt difícil per als líders d'un estat, occidental o no, ignorar tots els vincles, per 

no parlar de totes les cadenes, que posen dificultats en les seves accions. 

Això és encara més cert quan es proposa promoure la pau i allunyar-se del marc establert per 

l'oligarquia. 

Les conseqüències dramàtiques i destructives són conegudes per tots. No falten els exemples. 

Els punts de tensió s'han multiplicat per tot arreu, entre nacions i pobles durant dècades. Es pot 

iniciar un nou conflicte global en qualsevol moment. 

Malgrat aquesta imatge fosca, no tot està perdut, al contrari. 

“Biosphère Pour Demain”, a més del seu programa complet, ha posat en marxa una estratègia clara 

per evitar aquesta immensa dificultat. Amb la validació de les seves propostes per una primera regió 

o un primer país o fins i tot un valent primer líder (o un líder), aquesta iniciativa podria iniciar 

ràpidament el procés de forma potent, perquè, ara, el temps és urgent. 

L'objectiu d'aquesta presentació no és detallar el nostre programa, òbviament perfectible, esmentat 

en la carta oberta dirigida al president francès i disponible al lloc www.biosphèrepourdemain.org. 

L'objectiu és presentar una estratègia política que respongui a la urgència del moment i a l'interès de 

regions o estats d'invertir en una perspectiva a llarg termini per inculcar una dinàmica constructiva. 

Les accions previstes per portar la pau i el desarmament a les potències financeres mundials seran el 

catalitzador. A continuació, aquestes accions podran obrir el camí, en cascada, en tots els àmbits 

d'activitat, a un futur d'avanç en gran part compartit pels pobles del planeta. 

Per aconseguir una pau duradora, és important actuar al mateix temps en dos nivells a la vegada; 

regions i nacions. 

El "Pla de la Nació Mundial" de “Biosphère Pour Demain” és adaptable a ambdues entitats. 

Evidentment, serà més difícil trobar, a curt termini, un líder nacional capaç d'educar i mobilitzar al seu 

poble per un projecte innovador fins al punt d'obtenir la validació per una gran majoria. 

Això encara no és impossible atès que la potent demanda de renovació dels ciutadans s'enfronta al 

fosc futur promès pel nou ordre mundial. 

Alguns països del Sud, animats per una veritable força democràtica, també podrien ser els primers 

exemples, així com les regions de diversos països que porten una forta consciència política. 

Probablement, a través d'ells, podem trobar el màxim potencial de llançament d'aquest moviment. 

La biosfera ofereix els mitjans per trobar una fraternitat de cor a través de les fronteres, construint pas 

a pas en consulta a una nova societat per un tercer mil·lenni de progrés i pau. 

Totes aquestes potencialitats es poden desenvolupar amb altres estats veritablement escoltant als 

seus pobles que aspiren a una vida millor. 

Així, en poc temps, és possible canviar el curs de la història. 

Aquesta visió global positiva es basa en les opcions pràctiques que es resumeixen a continuació en 

unes poques línies. 

El "Pla Mundial de la Nació" és un pacte de pau internacional entre un Estat independent i la 

comunitat de països que han optat per convertir-se en "Nacions de la Pau". Ha de ser validat per 

almenys 2/3 dels electors. 

Aquest grup d'Estats gestionaria conjuntament la seguretat de les fronterers i els interessos legítims 

de tots els països participants. 

Aquest país renunciarà definitivament a l'ús de l'arma atòmica. Invertiria les forces militars de la nova 



comunitat de països pacífics a la seva disposició, sobretot defensant el respecte de la biosfera en tots 

els seus aspectes i, per tant, els interessos vitals dels ciutadans del món en general. 

Les forces serien dirigides alternativament per un soldat designat pel president de cadascun dels 

països signants. 

La combinació d'aquestes forces nacionals reduiria els pressupostos de defensa entre un 3 i un 5 per 

cent anuals, fent èmfasi en el desarmament i la lluita contra la contaminació causada per l'ús d'armes 

durant més d'un segle. 

L'acceptació del Pla Nació del Món pels primers estats sens dubte provocaria un gran moviment 

d'aprovació a tot el món. No hi ha dubte que fins i tot en pocs anys els ciutadans dels països més 

belicosos trobarien el coratge d'imposar als seus líders el final de la cursa d'armament i la 

reorientació de la despesa en aquesta àrea. 

La reorientació dels mitjans militars d'investigació sobre activitats pacífiques, com la conquesta de 

Mars, donaria als països iniciadors del moviment un fort impuls polític, social i econòmic. 

També promouria l'aprenentatge de la sobrietat, la qualitat essencial que s'ha de dominar a nivell 

mundial perquè tots els humans puguin viure, en poques dècades, en condicions dignes al nostre 

planeta. 

Per facilitar les relacions entre un estat sobirà i una regió que vulgui més autonomia, qualsevol país 
podria signar un pacte tripartit amb aquesta regió i amb la comunitat internacional. Al mateix temps 

que els estats, les regions poden tenir un paper destacat en la història de les civilitzacions. 

L'altra opció és anar a determinades regions. 

En primer lloc, aquells de tot el món que tenen una forta consciència política. 

Fins i tot si el país que els administra està sota la influència mórbida del nou ordre mundial, serà 

possible iniciar accions de mobilització per fer conscients a tots els ciutadans d'aquestes nacions molt 

exposades que hi ha una altra opció. que el liberalisme. 

Especialment que els perills són reals, fins i tot si alguns estan ben amagats, com els de la guerra 

monetària, la corrupció o la debilitat de molts responsables encara sota la influència dels grups de 

pressió, el propòsit dels quals és sovint prendre el lideratge. 'ascendència sobre les institucions 

elegides. 

A més, els punts importants es refereixen a la preservació de les identitats i la seguretat davant els 

perills que comporta la indústria financera, les corporacions transnacionals totpoderes i el cruel sector 

militar-industrial que gestiona gairebé per complet la política exterior dels països més belicosos. 

Amb una assemblea elegida, la regió tindria el poder i la responsabilitat d'implementar un programa 

comparable al previst per països independents. 

Els exèrcits presents a la regió quedarien sota l'autoritat de la comissió internacional, en les mateixes 

condicions que els previstos per a un país independent. 

Les forces policials presents tindrien l'únic objectiu de mantenir l'ordre. Estarien sota l'autoritat de 

l'assemblea regional. 

Catalunya pot donar aquest impuls sota els ulls d'altres pobles del món. De moment, és de Còrsega, 

les organitzacions polítiques de la qual han decidit renunciar a la violència, que es dóna el primer 

impuls. 

A Còrsega després d'una àmplia campanya d'informació, els actors d'aquest moviment intentaran 

validar el projecte polític de Biosphère Pour Demain per l'assemblea regional corsa. 

Entre altres coses, podem advertir el projecte de creació a la ciutat de Corte d'un "tribunal arbitral 

internacional i ciutadà". 

Serà responsable de jutjar els atacs, ja siguin ecològics o contraris a l'interès de les persones, portats 

a la biosfera per activitats econòmiques massa perjudicials. 

És el contrapès ciutadà de l'omnipotència dels diners en les relacions comercials, que s'ha 

materialitzat a través de la creació de tribunals privats que atén a multinacionals en acords com 

CETA. 

En cas d'èxit en el referèndum local, se li demanarà al govern francès que atribueixi a Còrsega 

l'estatus de "Regió de la Biosfera", amb els drets i deures que acompanyen, explicats a continuació. 

D'aquesta manera, la regió després de la regió, a poc a poc, el país en conjunt podria finalment optar 

per signar el Pla Mundial de la Nació i entrar a través de la gran porta cap al tercer mil·lenni. 



A partir d'aquest dia del 9 de setembre de 2017, des de Còrsega, un moviment difon aquests principis 

per sensibilitzar els francesos continentals que una nova era pot il·luminar el futur del nostre país i el 

nostre planeta d'aquests valors fraternals. Aquesta serà la iniciativa dels corsos que registrarà 

l'elecció per vincular amb entusiasme i per sempre amb la metròpoli. 

Una França que no hauria oblidat, com en el passat, els valors més alts de la República, amb, 

naturalment, un ordre de prioritat diferent: la fraternitat, la igualtat i la llibertat. 

França ha conquistat el territori de Còrsega per força d'armes. 

Còrsega pot conquerir el cor de França per la fraternitat de les ànimes. 

Catalunya podria ser la propera regió que, en comptes d'escollir una independència amb 

conseqüències incertes, podria preferir convertir-se en una "Regió de la Biosfera" i federar com 

sempre una gran part dels catalans i atraure l'interès i la simpatia de tots espanyols. 

Així, amb l'acord del Govern de Madrid, totes les forces policials o militars estaran sota la seva 

autoritat per participar en les accions sol·licitades per la comunitat internacional de països pacificats 

havent signat el "Pla Nació del Món". Aquests mitjans s'utilitzaran per a les necessitats de la regió i 

per preservar la integritat de la biosfera a qualsevol part del món on serà necessari. 

Això serà especialment útil en àrees marítimes que no estan sota l'autoritat d'un país concret. 

Així que en lloc de ser una regió pot ser una mica massa centrat en el seu propi destí, Catalunya es 

convertiria en el vaixell insígnia d'Espanya il·lustrada, pel que la seva contribució a la construcció de 

la societat del tercer mil·lenni. 

Per tant, la regió seria reconeguda per totes les seves qualitats al seu país i, per descomptat, a la 

resta del món. 

Obtindria millor estatus, beneficis econòmics, protecció militar i llibertat d'acció que amb mera 

independència. 

Altres entitats polítiques, regionals o nacionals d'arreu del món probablement s'inspiren en aquests 

primers passos. Totes aquestes mesures es recolzen mútuament i crear un moviment comú que 

podria impulsar projectes comparables en àrees on prevalen les armes desconfiança o la llei que 

inclou els Alts del Golan, Irlanda del Nord, el País Basc, Ucraïna, Tibet, Kurdistan i molts altres. 

Ciutadans les eleccions democràtiques són violats i tenen una porta oberta per donar forma a les 

seves nacions amb aquests valors ... pobles occidentals no serien els últims a gaudir. 

Aquestes accions polítiques tindrien un impacte beneficiós. L'esperit que els anima solament es 

reforçaria i es desenvoluparia. Estimularia a tots els éssers humans de la bona voluntat, que més 

enllà dels segles passats i fronteres, creuen en la fraternitat com a ciment de la civilització. 

Tot està a la mà per a regions dinàmiques, així com per a les nacions escoltant als seus pobles; no 

hem de dubtar-ho. 

Les dones i els homes d'honor, famosos o no, han preparat aquest camí, com John Fitzgerald 

Kennedy i el general Charles de GAULLE. 
Les dificultats i les incerteses no ens han d'impedir prendre la torxa de JFK, que va caure a Dallas el 

1963. Fins i tot entre els ciutadans nord-americans, molts són conscients que a partir de la propera 

turbulència greu, ja sigui econòmica o el mite polític de l'enriquiment etern dels més rics promesos 

per les altes finances acabarà en un xoc. Serà encara més violent ja que la confiança en aquests 

milers de milions de diners del deute, fabricats diàriament a partir de res, s'evaporen ràpidament. 

Prendre el cap, ràpidament, és encara més necessari perquè cap política coherent capaç de netejar 

la situació està en marxa. Tampoc pot ser contractat pels polítics professionals occidentals. 

L'única solució per a aquests líders estrets i la consciència contaminada pels interessos mediocres 

serà activar plenament l'economia de la guerra. 

Amb aquesta confrontació nuclear molt temuda i propera a gran escala, aquesta casta 

d'autoproclamada "elit del món" està preparada per enviar als joves del planeta a la confrontació més 

abominable de la història. 

Ens correspon, ciutadans responsables, donar al món el senyal de partida de l'entrada de la 

humanitat a aquesta era, molt de temps, on les nacions ja no aprendran la guerra donant a la 

democràcia, nascuda a Grècia Fa 2.500 anys, les seves cartes de noblesa. 

Uns altres, com Akhenaton i els grans conqueridors, en el seu temps i per les motivacions del seu 

temps, van adonar-se de la impossibilitat, principalment amb la força dels seus ideals. 



Per què no hem de fer una conquesta, segurament més gran encara que pacífica, mentre que els 

valors en joc ara sintetitzen les aspiracions més altes de tots els pobles? 

Els procediments proposats per Biosphère Pour Demain, i en particular el Pla Nació del Món, només 

requereixen voluntat i valentia per començar a canviar la vida a la superfície del planeta per als 

éssers humans de bona voluntat, i també tots els altres. 

Si el programa proposat és validat per un primer poble o un líder nacional, després d'haver-ho 

modificat possiblement, l'entusiasme que els estimularà serà contagiós. L'apoderament de la dona és 

important perquè el programa tingui un impacte realment poderós. 

Els que entenen el significat d'aquesta nova era miraran aquestes regions i nacions de manera 

diferent. 

Certament, veuran aquestes terres com un nou negoci eldorado, però també com un nou terreny per 

a l'expressió del pensament i l'esperit del tercer mil·lenni que protegeix el planeta. 

Inevitablement, s'hi inspiraran altres pobles i també marcaran la història de la humanitat. Això només 

es materialitzarà a través d'un èxit global que es pot aconseguir molt bé en temps d'una generació. 

A tot arreu a Occident i en altres llocs, els ciutadans estan disposats a aixecar-se. Estan esperant un 

senyal. 

Aquesta decisió, cadascun de nosaltres pot treballar per encoratjar els seus líders a prendre-la. Serà, 

i romandrà, el fet polític més gran en la història de la humanitat, sempre que sigui. 

Biosphère Pour Demain - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, dit Dakttari. 

- 


