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El meu nom és Anna Arqué i sóc nascuda a Lleida el 8 maig del 1972, 
sóc, doncs, Catalana de la Terra Ferma i tinc 38 anys. 
 
Amb educació catòlica i formada en l’àmbit de l’empresa i el 
marketing, amb ple domini de la llengua anglesa, havent estudiat 
l’alemany i aconseguit un molt bon domini del portuguès i l’italià, he 
viatjat i viscut en diferents països, Portugal, Anglaterra, Espanya, 
Itàlia, Marroc i França. 
 
Aquest bagatge sociocultural no és tan sols com a resultat d’un interès 

personal, que tinc, sinó també professional, havent exercit com a directora i coordinadora de 
producció per nombrosos projectes multinacionals. Aquests anys m’han fet una persona que 
valora en gran mesura els fets locals i identitaris de cada territori i país, sabent extrapolar les 
diferències per a una entesa conjuntural necessària per una bona interlocució a nivell 
internacional. Per inèrcia m’agrada buscar el punts comuns, les sinergies i crear els escenaris 
que permetin el desenvolupament de processos creatius i l’oportuna gestió de recursos 
existents, incloent el capital humà, que és la peça clau, i el gran valor, de les societats i els seus 
grups socials i empresarials. 
 
La meva implicació i treball durant els últims anys dins els moviments socials m’ha portat de 
manera natural a ser la responsable de les relacions externes i internacionals de la coalició 
Solidaritat Catalana per la Independència .  
 
Des del primer dia i durant aquests mesos de constant treball amb Solidaritat Catalana per la 
Independència he compaginat:  
 

1. Una intensa activitat com a responsable de les relacions de la 
coalició amb els moviment ciutadans i les seves entitats i 
organitzacions socials. He propiciat nombroses trobades amb 
col·lectius d’immigrants, entitats culturals i mutidisciplinars, sindicals i  
fundacions. A més de promoure reunions de treball amb 
organitzacions que estan resultant en fructífers acords de 
col·laboració.  

 
2. Una dinàmica campanya electoral com a candidata número 5 de la 

llista de Barcelona de Solidaritat Catalana per la Independència a les 
eleccions de la Generalitat de Catalunya, visitant territori i fent 
actes a diari. 

 
3. Una estreta implicació amb els portaveus i presidents dels diferents 

partits que conformen la coalició de Solidaritat Catalana per la 
Independència per tirar endavant xarxes especifiques de 
col·laboració internacional, tant amb en Santi Vilanova i en Pep 
Puig dels Verds-Alternativa Verda, l’Agustí Soler del Partit Republicà 
Català, en Jaume Roure i en Brice Lafontaine d’Unitat Catalana, foto 
dreta, i evidentment des de Democràcia Catalana. 



 
4. Una relació estreta amb el grup de ‘Dones 

per la Independència’, idea promoguda per 
les companyes Solidàries del Maresme, 
grup del qual per unanimitat he estat 
recentment escollida coordinadora i 
portaveu i al qual amb molta il·lusió  
properament donarem difusió. Esperem que 
sigui el grup de referència no només per 
temes de gènere, àmbit important però ni 
molt menys exclusiu, sinó com a grup 
d’anàlisi i treball des del punt de vista 
femení, que no feminista.  

 
 

 
5. Una important tasca internacional amb projectes paneuropeus, 

que ja són damunt la taula, amb importants actors de diferents països 
europeus com Flandes i Escòcia i, aviat, en un curt/mitjà termini, als 
Estats Units d’Amèrica. Cal mostrar al món una aliança entre les 
nacions sense Estat més potents i organitzades a Europa, mostrar als 
mateixos Estats Europeus que aquestes Nacions no treballen aïllades 
sinó colze a colze. Treballem per sumar i sumem per guanyar.           Mr.Gibson, diputat SNP 

 
Molts projectes iniciats com a Solidaritat Catalana per la Independència que, si així ho voleu, 
com a responsable de la Secretaria Nacional de Moviments Ciutadans i Temes Internacionals 
podrem continuar desenvolupant.  
 
Una responsabilitat que ja d’entrada vull dir que m’omple d’entusiasme i orgull i que tinc tota la 
determinació de continuar executant, si surto escollida, i fer-ho, com sempre, amb una clara 
visió d’Estat i, a partir d’ara, un cop legitimada la Secretaria, donant la benvinguda a tot un grup 
de companys/es i amics/gues que m’han fet arribar la seva voluntat de formar part dels diferents 
equips i grups de treball en què hem estructurat l’operativa.  
 
Els moviments ciutadans clau per la consciència col·lectiva i projecció 
internacional 
 
La independència de Catalunya arribarà gràcies al Poble Català i la seva implicació 
protagonista en accions col·lectives comunes i cohesionadores. Articulat políticament o no, un 
poble català amb uns forts moviments ciutadans que garanteixen el batec d’una nació que està 
determinada a viure el que és: un Estat, ara ocupat, però aviat lliure per desenvolupar-se i 
progressar en tots els àmbits dins el context que ens 
ofereix la Unió Europea. 
 
Aquesta foto ens serveix com a petita mostra, perquè aquí no hi 
són tots ni de bon tros, de com en tan poc espai els catalans 
podem sumar tants representants d’importants i significats 
moviments, organitzacions i iniciatives socials o empresarials que 
fan la feina que des del nostre Govern no es fa: la Consulta 
d’Arenys de Munt, els 10Mil a Brussel·les, el FCB ‘Més que un 
club’, Nova Història, Flaixbac, Afers Exteriors, Sobirania i 
Progrés…               Barcelona manifestació 11/09/2009 
 
Felicitem-nos perquè som un Poble creatiu, emprenedor i 
preparat per guanyar.              



 
 
Considero de responsabilitat política que des de la Secretaria de Moviments Ciutadans no 
només tinguem coneixement i relació amb totes les organitzacions socials, i dic totes 
conscientment, sinó que, a més, hem de garantir i animar la continuïtat en la promoció 
d’iniciatives que es generin des de la societat civil i acceptar la responsabilitat com a 
organització política de no dificultar l’espai per a que es desenvolupin amb llibertat. I parlo 
efectivament i com és natural dels moviments ciutadans de tots els territoris de la nació: País 
Valencià, l’Alguer, Illes Balears, la Franja, la Catalunya Nord i el Principat de Catalunya. 
 
Tots sabem que des del Decret de Nova Planta som un poble sense poder governamental per 
gestionar el nostre destí i que la proliferació d’entitats socials ha estat clau pel manteniment de 
la llengua, tradició i identitat de Catalunya, solament cal recordar per il·lustrar la importància que 
tenen els moviments ciutadans i socials a Catalunya dos exemples històrics, entre els 
moltíssims que tenim, i un de plena actualitat, que emmarquen el treball col·lectiu d’un poble, el 
català, que mancat d’autoritat i poder, estat propi, crea des de la societat civil eines que forcen 
un canvi o almenys compensen els buits que un govern ocupant i aliè a la nostra cultura, no sap 
ni pot articular:  
 
‘La Junta Particular de Comerç’, 1758, iniciativa privada per a coordinar les accions 
pedagògiques i de divulgació que no eren promogudes des d’un govern imposat que no sap ser 
el reflex legislatiu ni executiu del tarannà català i per tant de les seves necessitats, la vaga de 
la ‘Canadenca’, 1919, acció de la ciutadania catalana que aporta a nivell internacional la 
jornada de treball de 8 hores entre moltes altres coses i des del setembre del 2009 l’inici del 
procés de la Consulta sobre la Independència.  
 
La Consulta sobre la Independència, un procés 
democràtic del que he estat, durant l’últim any i les 
quatre grans onades del 13D, 28F, 25A i 20J, amb més 
de 500 municipis, la responsable de la comissió de 
comunicació i de la comissió d’internacional de la 
Coordinadora Nacional de la Consulta sobre la 
Independència i que ara per la consulta del 10A a 
Barcelona, la capital de Catalunya, en sóc també 
responsable de l’àrea de comunicació i internacional. 
D’aquest últim procés, el de la Consulta sobre la 
Independència, solament afegir un apunt que vincula 
l’acció social amb la tan desitjada internacionalització 
de Catalunya com a realitat sobirana.  
El gran èxit d’internacionalització que gaudim amb la 
Consulta, des de Canadà fins a Turquia, recau en la 
definició de la Consulta com a revolució social pacífica 
al cor d’Europa en ple segle XXI. 

Reunió amb el Primer Ministre Escocès Alex Salmond 
              

Una revolució que ha significat la unió de diferents ideologies, generacions i professions a nivell 
ciutadà, tot per una convicció democràtica, dir la nostra, exercir el dret d’autodeterminació! 
 
El que ha sobtat a la comunitat Internacional, observadors internacionals, periodistes, 
acadèmics, escriptors… en aquest procés d’internacionalització no ha estat que vulguem la 
independència sinó que ens vam unir de manera espontània i no com a resultat d’un producte 
de marketing de despatx, això ha demostrat que el projecte no és de quatre que manen sinó de 
tots i cadascun del qui hi treballen, la Consulta del poble, de la ciutadania.  
 



 
 
I el que també ha sobtat a tots els nostres interlocutors internacionals és la nostra nova actitud 
de dones i homes d’Estat que assumeixen la seva història però també les possibilitats de la 
seva contemporaneïtat. 
 
Des del moviment ciutadà dels dos darrers anys hem demostrat 
que no hi ha desafecció a la política, sinó als polítics que no 
lideren res més que el seu propi interès, i gràcies a tota aquesta 
conscienciació i desacomplexament, que ens ha aportat aquest 
moviment ciutadà de la Consulta, molts de nosaltres ens varem 
sentir orfes de representació política, a qui votar? i la creació de 
Solidaritat Catalana ens ha permès articular-nos políticament per 
recollir la veu d’aquest Poble que vol, sense més moratòries, que 
el Parlament de Catalunya torni a ser sobirà, Sobirà del Poble 
Català.            Alcover amb unes joves entusiastes 

 
 
Article, publicat al diari Avui paper: 
http://www.avui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/276768-la-consulta-sobre-la-independencia-ens-
vincula.html 
 
Entrevistes: 
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/294870-el-seny-dicta-que-el-mes-facil-es-la-
independencia.html 
 
http://www.lavanguardia.es/politica/20091211/53841481405/anna-arque-el-referendum-por-la-
independencia-sera-vinculante-aunque-no-lo-sea-juridicamente.html 
 
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/-/170891-lles-consultes-son-una-revolucio-social-pacifica-en-
ple-segle-xxir.html 
 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/tiene/extrano/querer/Estado/propio/elpepusocdmg/20091220elp
dmgrep_5/Tes 
 
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/300758-lestat-esta-segrestat-per-la-por-a-
consultar-els-ciutadans.html 
… 
 
 
Noticies: 
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/276966-la-coordinadora-nacional-es-reuneix-amb-
el-primer-ministre-descocia-per-parlar-de-la-consulta-del-25a.html 
 
http://www.avui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/280128-sergi-lopez-titot-mossen-dalmau-i-
moltes-altres-personalitats-en-suport-de-les-consultes-independentistes.html 
 
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/-/118558-el-parlament-rebutja-tramitar-una-ilp-per-un-
referendum-per-segon-cop-en-un-any.html 
 
…. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Temes Internacionals. ‘Catalunya al món i el món a Catalunya’ 
 
Durant aquest darrer any amb l’equip 
d’internacional de la Consulta hem portat el món 
a Catalunya amb més de 100 Observadors 
Internacionals, ara amb el grup d’internacional 
de Solidaritat estem iniciant una campanya amb 
la que ens entrevistarem amb els 94 cònsols dels 
Estats del món a Barcelona, la quarta ciutat del 
món amb nombre de Consolats. El meu equip i jo 
mateixa no desaprofitarem ni tan sols una 
oportunitat d’explicar qui som i d’explicar que el 
procés d’independència ja s’ha iniciat, els 
informarem i trobarem els punts que ens uniran 
en aquest procés de construcció de l’Estat propi 
Català.  
       
          Entrevista amb el Cònsol Honorífic de la República Txeca 
             
Som un equip dinàmic, amb flexibilitat professional i amb disposició per viatjar en qualsevol 
moment, és més, hi estem acostumats.         
       
La Internacionalització del conflicte Català molta gent l’imagina com una acció des de Catalunya 
a fora però la realitat és que la internacionalització passa per una operativa bidireccional, passa 
per un flux de connexions, networking i accions concretes que porten ‘Catalunya al món i el món 
a Catalunya’. 
 
Com articular la internacionalització des de Catalunya? 
 
Són diversos els grups de treball necessaris, per començar centrarem la operativa en cinc 
àmbits: 
 

1. Premsa i mitjans de comunicació.  
Cal una acció constant amb els mitjans de comunicació, tant de premsa escrita paper o 
digital, com ràdio i televisió internacionals i fer-ho no solament amb els corresponsals 
més propers sinó directament amb la direcció editorial. Però no tots els mitjans de 
comunicació són els ‘mass media’, també hi ha altres canals que potser no són tan 
populars però si són incisius per a targets i comunitats específiques i que representen l’ 
entrada a grups de més difícil accés. Cal sobretot una acció prèvia, per evitar notícies no 
favorables per manca d’informació i modular la narrativa, i quan cal, una acció posterior a 
la notícia publicada.  
 

2. Entitats i organismes Europeus i mundials.  
Consell d’Europa, Parlament Europeu, Organitzacions de 
Drets Humans, Grups de defensa de la llengua, defensa de 
la identitat dels pobles sense Estat, lobbies ideològics, 
professionals, de territori, econòmics, editorials. Clubs privats 
de prestigi, NGO´s, i un llarg etc… TOTS ells seran visitats, 
no pre-assumeixo mai un ‘no’. No deixo mai de fer una cosa 
per por a perdre, perquè sempre penso en el que podem 
guanyar.                 ONU, Ginebra 
 



 
 
 
3. Opinadors, acadèmics i liders d’opinió. 

Nosaltres treballarem per a trobar aquells que amb la seva prosa, amb la seva ciència o 
art, facin de la seva opinió contrastada i reconeguda una caixa de ressonància dins els 
seus àmbits professionals o territoris nacionals. Expandirem el nombre de col·lectius que 
recullen el nostre sentir, el nostre dret i la nostra determinació a ser lliures. 
 

4. Prospecció partits polítics.  
Quin és l’escenari polític a cadascun dels territoris? Quins 
actors hi juguen i quina relació de poder tenen establerta? 
Quines aliances existeixen? Qui és qui, amb qui vol estar qui i 
perquè? El ventall de possibilitats en què es relacionen els 
partits polítics varia segons el context territorial estatal o 
europeu i també es sumen més combinacions, si a més, es 
tenen en compte les aliances dels partits entre Estats, cal 
saber-les i fer-ne un ús proactiu.         President NV-A Flamenc 
 

5. ‘Solidaris al món’.  
Els qui hem viatjat i viscut en diferents països sabem de la necessària flexibilitat mental 
amb la que hom ha d’estar disposat a dialogar quan parlem, negociem i fins i tot ens 
divertim en un país nou. Qui millor que els Catalans que viuen fora per començar a 
establir grups inicials de treball que coordinin les accions internacionals necessàries ‘on 
the spot’. És per això que des de Catalunya proposo unes ‘guidelines’ a seguir però que 
no encorsetin l’operativa particular de cada grup, és important que els companys solidaris 
i solidàries que estan repartits pel món puguin adaptar, si ho consideren convenient, no 
els objectius però si la operativa segons les costums i realitats locals. 
Solidaris al món és un projecte ambiciós però ple de significació i lògica i que ja compta 
amb uns quants coordinadors inicials a Suïssa, UK, Flandes, Occitània, Eslovàquia, 
etc… tots plegats puc dir que amb moltes ganes de començar a difondre aquesta nova 
realitat que és: ‘Catalunya Next State of Europe!’  

 
 
 73 Vlaams Nationaal Zangfeest: 

 http://www.youtube.com/watch?v=p6Dyb9UCzHI 
 
Le Figaro: 
http://www.lefigaro.fr/international/2010/07/23/01003-20100723ARTFIG00582-les-
nationalistes-catalans-veulent-s-inspirer-du-kosovo.php 
 
Sydsvenskan: 
http://www.sydsvenskan.se/varlden/article593852/140-samhallen-rostar-i-protest-mot-
regeringen-.html 
 

 Doorbraak: 
http://www.doorbraak.org/doorbraak/33888/anna-arqu-interview 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

Per acabar, un breu nota personal per dir-vos que em presento amb tota la il·lusió i amb tota la 
determinació a portar Catalunya al món, i fer-ho desacomplexadament, fer-ho de l'única manera 
possible: amb visió d'Estat, que és el nostre estat natural i al que gràcies a la perseverança, 
valentia i coneixement de TOTS plegats, els que ja ho fem i els que es van sumant, tornarem a 
gaudir. 

Com va dir un dels fundadors de la Unió 
Europea quan un periodista li va preguntar si 
pensava si tindria èxit amb el seu projecte 
europeista, ell va contestar: 'Estic determinat a 
que sigui un èxit', això és el que considero 
clau: determinació per apendre, determinació 
a compartir el que sabem, determinació a 
l'esforç, a la generositat, determinació per 
entendre que som una col.lectivitat, i tot i així, 
acceptar i celebrar la creativitat individual, 
determinació per entendre que la 
independència és victòria, determinació per 
viure des de demà com a Catalans i Catalanes 
sense matisos, excepcions o pròrrogues. Us 
parlo de la determinació a la llibertat, amics i 
amigues; la determinació a SER, sense més.       http://www.america.gov/un-declaration.html 

Permeteu-me en un dia tan especial per mi, com aquest d’avui, en que us faig saber la meva 
voluntat política independentista de continuar treballant estructuralment, ara legitimada per tots 
vosaltres i els vostres vots, des de la Secretaria Nacional d' Internacional de Solidaritat Catalana 
per la Independència, acomiadar-me de vosaltres: 

...Honorant els nostres avantpassats d'ahir, 
celebrant els companys d'avui i, 
amb tota la il·lusió pels de demà... 
cridant amb un somriure: 
Visca nosaltres: el Poble Català! 
i Visca sempre Catalunya!! 
 
Endavant! Guanyarem! 
Anna Arqué 
‘Catalunya Next State of Europe’ 
 


