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LA FIEC AL PARLAMENT DE CATALUNYA

El passat 29 d’abril, la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) va comparèixer al Parlament de
Catalunya per a fer les aportacions que, des de la Catalunya Exterior, es volen incloure en el nou Estatut d’Autonomia
de Catalunya.
A la compareixença, que se celebrà en el marc de la ponència redactora de la proposta de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, hi assistiren el President de la FIEC, Josep Maria Solé; el Secretari General, Xavier Tudela;
i el Secretari General Adjunt, Antoni Montserrat.
Els tres membres de la FIEC expressaren llurs opinions i comentaris, en nom de les entitats catalanes de l’exterior
membres de la Federació.
Una vegada fetes les aportacions de la FIEC (que trobareu a la pàgina següent) els quatre grups parlamentaris presents a la sessió feren les següents consideracions:
Per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió hi intervingué el diputat Ramon Camp, el qual agraí la presència dels representants de la FIEC alhora que va posar èmfasi en recuperar mancances de l’actual Estatut, que té
vint-i-cinc anys d’història. Va explicar que el 1979 s’hauria d’haver inclòs ja la Catalunya Exterior i que en la redacció
del nou Estatut hi haurà d’estar ben present.
La diputada Lídia Santos va intervenir en nom del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi i manifestà
que ha estat en gran part gràcies a la FIEC que s’ha incorporat la Catalunya Exterior en el país. Igualment com havia
expressat també el diputat Ramon Camp va donar suport perquè en la nova llei electoral catalana hi hagi una circumscripció específica per a la Catalunya Exterior.
Joan Ridao, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya va recollir la proposta que la FIEC
havia plantejat en la seva intervenció de fer alguna sessió de la ponència redactora del nou Estatut en algun casal
català. D’altra banda, també es comprometé a motivar i impulsar una major participació política de la Catalunya
Exterior amb, entre d’altres mesures, donar suport a la creació d’una circumscripció electoral pròpia pels catalans
de fora. També va explicar que amb les competències actuals, el Govern de Catalunya pot fer un cens dels catalans que viuen fora del país.
Finalment, Jaume Bosch, en
representació del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra
Alternativa, es va adherir a les
propostes fetes pels altres
grups i va agrair la concreció
de les propostes presentades
per la FIEC. Va manifestar
també la voluntat del seu grup
de donar reconeixement a les
persones que van patir represàlies polítiques.

Els representants de la FIEC i
diversos diputats membres de la
ponència, fotografiats un cop
acabada la sessió.
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APORTACIÓ DE LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL D’ENTITATS CATALANES (FIEC)
A LA PONÈNCIA REDACTORA DE LA
PROPOSTA DE LA REFORMA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
Abans de fer-vos avinent la nostra aportació, volem agrair-vos que ens hàgiu permès comparèixer davant d’aquesta ponència redactora de la proposta de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, igualment com
ho heu fet amb altres entitats representatives de la societat civil.
I volem agrair-ho especialment perquè creiem que un dels aspectes més oblidats en la redacció del vigent Estatut
d’Autonomia fou la Catalunya Exterior, àmbit que agrupa a un col.lectiu xifrat en 400.000 persones, de les quals
102.567 estan inscrites al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), i així poden exercir el seu dret de vot, a 1r
de març de 2004.
Fins a l’any 1996 no s’aprovà la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de
l’exterior, completada pel reglament 118/1998, de 26 de maig de 1998. Amb aquesta llei es va donar, per primera
vegada a la història, un reconeixement formal i jurídic de la presència catalana en el món.
En els darrers anys, l’acció pressupostària i de govern ha iniciat el reconeixement de la Catalunya Exterior, però el
camí a recórrer és, encara, molt llarg.
En la compareixença que la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) va fer a la Comissió Permanent de
Legislatura sobre Unió Europea i d'Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat, el 9 d’abril de 2002, s’exposaven una
sèrie de propostes per començar a equiparar la Catalunya Exterior amb la Catalunya Interior. D’aquella compareixença se’n pot extreure la conclusió que fa falta una àmplia actuació institucional per assolir l’esmentat equiparament.
Específicament, en relació a la redacció del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya el primer que us proposem es
una cosa molt senzilla i òbvia i és que es reconegui la condició de català de fora, és a dir, d’aquelles persones que
per les circumstàncies històriques o de present han decidit, de manera permanent o provisional, desenvolupar la
seva activitat a l’exterior del territori físic de Catalunya.
En l’actual preàmbul de l’Estatut no hi ha cap referència als catalans que viuen fora del país actualment o els que
històricament han contribuït, en els temps foscos, a mantenir viva la flama de la llengua i la cultura catalana. De fet,
en el preàmbul s’exclou a la Catalunya Exterior quan es diu ”... i que asseguri una qualitat de vida digna per a tots
els qui viuen, resideixen i treballen a Catalunya”.
Considerem, en conseqüència, que hi hauria d’haver en el preàmbul del nou Estatut una referència explícita a la
Catalunya Exterior.
Pel que fa a la condició política de català, l’actual Estatut s’hi refereix en el seu article 6.2. S’esmenta sempre a les
persones de nacionalitat espanyola però oblida algun tipus de reconeixement als catalans que, per les circumstàncies històriques o polítiques, han perdut o han decidit adoptar una ciutadania diferent de l’espanyola. Són milers les
persones, especialment en el subcontinent llatinoamericà, que es troben en aquesta situació.
Proposem que el nou Estatut reconegui la condició de català a les persones de ciutadania espanyola però també
doni algun tipus de reconeixement a les que no tenen actualment l’esmentada ciutadania.
També caldria esmenar l’actual redactat de l’apartat 6.2 en el sentit que hi ha catalans que viuen a l’Estat espanyol però fora de Catalunya (Madrid n’és l’exemple més significatiu) i que si marxen a viure a l’exterior de l’Estat no
tindran la condició de catalans, atès el fet que el darrer veïnatge administratiu a l’Estat espanyol l’hauran tingut fora
de Catalunya. Caldrà, doncs, preveure aquests casos.
Un altre aspecte fonamental perquè la Catalunya Exterior estigui plenament integrada amb la resta del país és la
seva participació electoral.
Es fa del tot necessari que en la propera llei electoral de Catalunya es creï una circumscripció específica per a la
Catalunya Exterior, com ja tenen altres països europeus pels seus connacionals residents a l’estranger. L’elecció directa de diputats propis de la Catalunya Exterior enriquiria el treball del Parlament i permetria una presència més directa de la Catalunya Exterior aquí la cambra catalana. D’acord amb propostes de diversos grups polítics s’ha pensat
en una forquilla d’entre 1 i 3 diputats per a representar a la Catalunya Exterior.
Considerem també fonamental garantir l’ensenyament de la llengua catalana als catalans de l’exterior. La llengua
i la cultura són l’eix vertebral de la identitat catalana i és per això que des dels diversos organismes encarregats de
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l’ensenyament i promoció de la llengua catalana s’hauria de potenciar l’ensenyament del català. Una Llei específica del Parlament hauria de regular l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior, tant referida als catalans que
viuen a l’exterior com pels estudiosos de la llengua catalana.
Un altre aspecte molt necessari de regular és el que fa referència a les prestacions socials. Per circumstàncies històriques, hi ha moltes persones que es troben en països en situació econòmica inestable o dificultosa i que no poden
accedir a prestacions socials regulars, pel fet de no residir a Catalunya. Caldria obrir la porta directament, o indirectament (via constitució d’alguna fundació pública amb participació privada) a donar suport a aquest col.lectiu.
Quant a les entitats catalanes que desenvolupen la seva activitat fora de Catalunya i, d’acord amb la legislació actual, a més d’estar registrades en el país on estan ubicades, ho estan també a Catalunya. És per això que
haurien de poder actuar també com a entitats catalanes de l’interior a tots els efectes, la qual cosa implica l’eliminació, per a aquest col.lectiu, de l’obligatorietat de tenir la seva seu a Catalunya, el que per raons òbvies no
és possible.
En síntesi, us proposem que en la redacció del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, en cadascun dels articles,
es tingui present l’existència i realitat de la Catalunya Exterior. Tant des d’un punt de vista simbòlic com pràctic.
Individualment i col.lectivament.

PROPOSTES ESPECÍFIQUES D’ESMENA A L’ACTUAL ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
Amb la voluntat d’oferir a la ponència algunes propostes concretes sobre com articular l’existència i els drets dels
catalans de l’exterior en el text del futur Estatut, ens hem permès prendre com a referència el redactat de l’Estatut
en vigor. Es tracta d’un exercici difícil, atès l’evident desactualització del text de l’actual Estatut i la seva inadeqüació a les realitats europees o transnacionals que afecten als temes migratoris.
Tot i així, i d’acord amb l’exposat en el text i annexos que hem lliurat a aquesta ponència, proposaríem:
Preàmbul (modificació del cinquè paràgraf)
El poble català proclama com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d'avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que
viuen, resideixen i treballen a Catalunya, així com per a les comunitats catalanes de l’exterior.

Article 6 (tres nous apartats)
3. La Generalitat de Catalunya reconeix la catalanitat dels membres de les comunitats catalanes de l'exterior, amb
independència de llur ciutadania personal actual, i reconeix llur dret a participar en la vida cultural i social del poble
català, del qual són part. Una llei del Parlament de Catalunya regularà, sense perjudici de les competències de
l'Estat, l'abast i el contingut del reconeixement esmentat.
4. Les comunitats catalanes establertes fora del territori administratiu de Catalunya, sigui a l’estranger o a una altra
Comunitat Autònoma espanyola, tenen el dret a sol·licitar el reconeixement de la seva personalitat d'origen, entesa
com el dret a col·laborar en la vida social i cultural de Catalunya i a compartir-la. Una llei del Parlament de
Catalunya regularà, sense perjudici de les competències de l'Estat, l'abast i el contingut del reconeixement esmentat.
5. Correspondrà a la Generalitat de Catalunya sol·licitar de l'Estat espanyol que, per tal de facilitar la disposició
anterior, celebri, quan així pertoqui, els tractats internacionals pertinents.

Article 31 (modificació)
1. El Parlament serà elegit per un termini de quatre anys, per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d'acord
amb la llei electoral que el mateix Parlament de Catalunya aprovarà. El sistema electoral serà de representació proporcional i assegurarà, a més, l'adequada representació de totes les zones del territori de Catalunya, així com la de
les comunitats catalanes de l’exterior.
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LA FIEC AMB EL NOU SECRETARI DE COOPERACIÓ EXTERIOR
Josep Maria Solé, Xavier Tudela i Antoni Montserrat, President, Secretari General i Secretari General Adjunt respectivament de la FIEC, es varen reunir amb el nou Secretari de Cooperació Exterior, Jesús Maestro, el passat 29 d’abril,
a Barcelona.
L’entrevista va servir per a establir un primer contacte entre el nou responsable de les comunitats catalanes de l’exterior i els representants de la FIEC.
Entre d’altres temes es va parlar de la convocatòria de subvencions per a aquest any (que finalment es farà en
dos terminis, atès el fet que els pressupostos de la Generalitat encara estan prorrogats), el Congrés Mundial de casals,
que s’ha ajornat fins a l’any 2005 i de la reestructuració de la resta de trobades regionals.
També es va parlar de la proposta de constitució de la Fundació FIEC, que hauria de servir per donar assistència a
aquells catalans que, per diverses circumstàncies, necessiten acollir-se a suport material i actualment no en tenen
accés.
A la fotografia es pot veure els esmentats assistents a la reunió i, també, a Pep Camps, responsable de programes
culturals de la Secretaria.

PAGAMENT DE QUOTES 2004
Oferim dues possibilitats perquè les entitats associades a la FIEC puguin efectuar el pagament de la seva quota a la
Federació, sense cap despesa financera. Recordem que la quota de cadascuna de les entitats federades correspon al 5% de les quotes efectivament cobrades als socis de l’entitat, en data 31 de desembre de 2003.
- La primera possibilitat de pagament és efectuant un ingrés al següent compte de La Caixa:
Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC)
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”
IBAN (International Bank Account Number): ES53 2100-0429-60-0200199626
- I la segona possibilitat és fer el pagament ingressant els diners en una targeta d’American Express. Aquest ingrés el
podeu efectuar des de qualsevol oficina o caixer d’American Express a qualsevol ciutat del món, en la moneda
local, dòlars o euros, i no genera cap despesa financera. També es pot fer des de qualsevol banc que tingui relació
amb American Express, com pot ser el banc en el qual l’entitat hi té el compte. Si seleccioneu fer el pagament a través d’American Express només heu de fer l’ingrés sense especificar concepte i, posteriorment, trametre a la FIEC el
comprovant de l’ingrés. Les dades de la targeta són les següents:
American Express. Número de targeta: 3776 140119 61003.
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