Catalunya Acció comença el seu desembarcament a Europa
1/abril/2006
La direcció de Catalunya Acció ha mantingut durant els darrers dies diversos contactes
a Brussel·les amb funcionaris i diputats del Parlament Europeu, de diversos Estats, per
tal d'informar-los personalment del projecte per a la construcció d'un Estat català en
aproximadament una dècada. La rebuda ha estat molt positiva en tots els casos.
En paral·lel amb aquests contactes, el passat dissabte 25 de març el President
Executiu de Catalunya Acció, el Sr. Santiago Espot, va exposar les línies directrius de
"El Pla Independència 2014" en una conferència pública al Centre Català de Lausanne
(Suïssa). Va ser un acte molt emotiu, sobretot per a aquells catalans que, per diverses
raons, en algun moment van haver de marxar del nostre país però el segueixen volent
lliure. La conferència va renovar totalment les energies i la il·lusió dels assistents i la
seva determinació per a col·laborar activament amb Catalunya Acció. Aquest primer
acte públic fora de les nostres fronteres anirà seguit de conferències similars,
promogudes per altres casals catalans a l'exterior que actualment ja s'estan
mostrant interessats a col·laborar activament amb Catalunya Acció, i que seran un
factor important per a la internacionalització del conflicte que els catalans tenim amb
Espanya i França des de fa molts anys.
Per a més informació:
http://www.catalunyaaccio.org

Catalonia Action begins its disembark in Europe
April 1st, 2006
A few days ago the Catalonia Action management did several contacts with some
deputies and officials at the European Parliament coming from different states, in order
to personally inform them about the project to build an independent Catalan state in
about a decade. In all cases the acceptance was very positive.
In parallel with these contacts, on Saturday March 25th, the Executive President of
Catalonia Action, Mr. Santiago Espot, presented the strategic guidelines of “The 2014
Independence Plan" on a public conference at the Catalan Center of Lausanne
(Switzerland). The event was very emotive, specially for those Catalans who for
several reasons had to leave our country but they keep wanting to see it free. This
conference managed to renew completely the audience's will and energies and their
determination to collaborate actively with Catalonia Action. This first public event
outside our homeland will be followed by a series of similar conferences, promoted by
other Catalan Centers around the world, which are already showing a strong interest to
collaborate actively with Catalonia Action, and which will be an important factor to
internationalize the conflict that Catalans have with Spain and France since many

years ago.
To learn more about Catalonia Action:
http://www.catalunyaaccio.org

