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LA TROBADA DE CASALS CATALANS D’ARREU DEL MÓN
I
L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA FIEC
El passat dia 8 de febrer les entitats que formem part de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats
Catalanes) vàrem celebrar a Girona la VII Assemblea General, coincidint amb la III Trobada de casals catalans d’arreu del món (Girona, 8-12 de febrer de 2005), celebrada en compliment del que disposa la Llei
18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior.
Aquesta Assemblea General de la FIEC (amb una important i qualificada assistència) va permetre presentar el document ‘Les comunitats catalanes de l’exterior: una part de Catalunya’, que resumeix el que han
de ser les línies mestres d’actuació de la FIEC i el que, idealment, hauria de ser la línia d’actuació del
Govern de Catalunya, i del Govern espanyol en certs casos, en els àmbits que els hi són propis. Més enllà
de la valoració molt positiva que aquest document va merèixer per part dels assistents a l’Assemblea
General, el que és més important tenir present és que res no ens serà donat sense una actitud activa i
compromesa per part de totes les entitats catalanes del món. No podem fiar-ho tot a la bona voluntat de
cap govern ni de cap administració. Sense la nostra participació i organització activa res no caurà del cel.
La FIEC és una agrupació d’entitats lliure, voluntària i autònoma que no persegueix altra finalitat que la de
ser un laboratori d’idees per fer avançar el coneixement i la satisfacció de les necessitats de la Catalunya
Exterior. Som la necessària i insubstituïble consciència crítica que tota comunitat o grup d’interès necessita i necessitarà sempre davant les administracions i davant la Catalunya Interior. Com a Federació creiem
plenament en la necessitat de poder acudir amb veu pròpia allà on hi hagi coses que sigui necessari dir.
Volem, lògicament, exercir la nostra tasca amb plena autonomia d’opinió i d’acció, però al mateix temps
volem fer-ho amb la màxima col.laboració amb el Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior (del
que molts membres de la FIEC hi formen part com a representants dels casals catalans), amb les federacions i consells d’altres comunitats de l’àrea lingüística catalana quan això sigui possible i en un clima de
diàleg cordial i d’entesa amb les administracions catalanes i espanyoles, en l’àmbit de les seves respectives competències.

Assistents procedents dels cinc continents, a l’Assemblea General de la FIEC, que se
celebrà a Girona el dia 8 de març de 2005.

Entenem que la VII Assemblea General de la FIEC va ser un gran moment d’intercanvi d’idees i de renovació i ampliació de la seva Junta Directiva, que ens ha de permetre mirar el futur amb optimisme i amb
confiança.
La III Trobada de casals catalans d’arreu del món, que va servir de marc a la celebració de l’Assemblea
mereix, indubtablement, un comentari apart. La Trobada va respondre plenament al que és el que tots els
membres de les comunitats catalanes de l’exterior apreciem per sobre de tot: la possibilitat del contacte
humà entre casals, l’intercanvi i el coneixement d’altres experiències i maneres de veure l’activitat dels
casals i la recepció d’informació sobre problemes que ens interessen i ens preocupen.
A diferència de la I i la II Trobades, la III es va caracteritzar per part de l’organització oficial en no facilitar als casals espais de trobada i discussió on les preocupacions, aspiracions o idees de cadascú podessin
ser debatudes entre gent dels casals. Això va donar peu a una insòlita, positiva i espontània quantitat de
reunions i micro-reunions a iniciativa de la mateixa gent dels casals que, si bé no varen estar reflectides
en les conclusions finals, varen poder complementar l’escàs temps (45 minuts de reunions de xarxes territorials i 1 hora i escaig per a presentar els membres dels casals al Consell de les Comunitats Catalanes de
l’Exterior) destinat oficialment a l’intercanvi d’idees entre casals.
El que ara realment compta és el que hem de fer desprès d’aquesta Trobada. Com aprofitar les bones experiències de contacte personal viscudes i com donar continuïtat al que és i ha de ser realment el dia a dia
de l’acció en favor de les comunitats catalanes de l’exterior.
Des de la nova Junta de la FIEC ens proposem algunes accions prioritàries durant els mesos que venen
que són el nostre compromís davant de totes les entitats i que volem exposar-vos a continuació:
1. Demanarem al Ministre de Treball del Govern espanyol, Jesús Caldera, que els casals catalans mitjançant la seva federació, la FIEC, siguem reconeguts com a interlocutors, com ho són les federacions de l’emigració d’altres comunitats autònomes espanyoles, per a la negociació del futur text
de la Llei sobre el ‘Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo’, que ha d’entrar a discussió
al Congrés de Diputats el proper mes de juny. Estem preparant un text analític sobre aquesta proposta (que conté, per cert, molts punts positius) de la que farem la màxima difusió política i institucional.
2. Am motiu de la propera compareixença de la FIEC davant la Comissió Permanent de Legislatura
d'Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya, insistirem sobre la
necessitat i la conveniència de crear una circumscripció electoral pròpia per a la Catalunya Exterior,
atès que creiem que contribueix a la proporcionalitat del sistema electoral i al foment de la participació.
3. La Ponència redactora del projecte de nou Estatut d’Autonomia de Catalunya convocarà probablement de nou a algunes de les entitats participants en la primera ronda de compareixences, entre
elles la FIEC, per a presentar el primer esborrany del text. Vetllarem perquè les propostes de la
FIEC sobre la inclusió de la Catalunya Exterior al text no quedin oblidades.
4. Demanarem a tots els partits polítics catalans que tant al Parlament de Catalunya com al Congrés
dels Diputats a Madrid sol.licitin que a la Llei espanyola 36/2002, de modificació del codi civil en
matèria de nacionalitat espanyola, se suprimeixi l’article 22.2.f i es modifiqui l’article 20.1.b introduint que tindran dret a la nacionalitat espanyola les persones amb pare o mare, avi o àvia originàriament espanyols per tal d’acabar amb l’absurda discriminació actual contra els néts de catalans i d’espanyols, front dels d’altres països europeus.
5. Considerem necessària la reforma de la Llei 18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes
de l’exterior. Entenem, però, que els treballs per aquesta reforma seran més clars i eficaços quan
quedi més definit el marc en que ens mourem segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de com
quedin les Lleis estatals sobre el ‘Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo’ i sobre l’accés a la nacionalitat estiguin plenament definides.
6. Contribuirem, tant com puguem, a la promoció, l’èxit i a l’organització de les trobades i les xarxes
continentals de casals previstes per 2005 (Buenos Aires a l’octubre i Roma al novembre).
7. La Vocalia de Llengua de la FIEC prepararà la sortida d’un nou número de la revista ‘Català als
casals’, en aquest 2005, creant també un Comitè de Redacció. S’intentarà celebrar (si s’obtenen
les necessàries col.laboracions de l’Institut Ramon Llull, del Departament d’Educació i de la Unitat
de Casals) trobades de professors de català dels casals coincidint amb les trobades territorials
esmentades al punt anterior.

8. Continuarem insistint arreu per a fer possible la creació de la Fundació FIEC (o el nom que es vulgui),
adreçada a garantir als catalans residents a l'exterior, en situació difícil, alternatives de suport social i
de prestacions, suport econòmic permanent, assistència mèdica, retorn a Catalunya de gent gran
sense recursos que no poden accedir a les pensions no contributives de l'Estat espanyol i altres greus
necessitats d’atenció social que no poden ser cobertes des de l’administració catalana, atesa la manca
de competències en benestar social a l’exterior.
9. La Junta Directiva de la FIEC intentarà fer, a més de les reunions virtuals, un mínim de dues reunions
presencials a l’any, obertes a la participació d’altres persones dels casals, tant a Europa com a Amèrica.
10. La pàgina web de la FIEC està actualment en elaboració des del Centre Català de Rosario. Esperem
culminar el procés enguany.

Mesa presidencial de la VII Assemblea General de la FIEC. D’esquerra a dreta:
Antoni Montserrat (Luxemburg), Josep M. Solé (Montevideo), Xavier Tudela
(Barcelona) i Àngel Perella (Rosario).
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Vicepresidenta Amèrica del Nord

Hellena Cardús (Houston)

Vicepresident Amèrica del Nord

Pere Garriga (Califòrnia)

Vicepresidenta Europa

Montserrat Aymamí (Grenoble)

Vicepresident Oceania i Àsia

Joan Simon Codina (Melbourne)

Secretari General

Xavier Tudela (Barcelona)

Secretari General Adjunt

Antoni Montserrat Moliner (Luxemburg)

Vocal Llengua

Clara-Eugènia Villalonga (Colònia)

Vocal Promoció

Joan Carles Muñoz (Mendoza)

Vocal Comunicació

Màrius Vendrell (Sao Paulo)

Vocal Organitzacions internacionals

Manuel Camós (Brussel.les)

Vocal Afers socials

Josep Subirana (Zuric)

Vocal Relacions Públiques

Tomàs Soler (Madrid)

ENTITATS MEMBRES DE LA FIEC

Agrupació Cultural Catalana de Mendoza (Argentina)
American Institute for Catalan Studies (Houston, Estats Units)
Amical dels Catalans d'Alsàcia (Estrasburg, França)
Amical dels Catalans de París (França)
Amics de Catalunya/FOC de Nova York (Estats Units)
Associació Catalana d'Essen (Alemanya)
Associació Catalana d'Hondures (Hondures)
Associació Catalans a Roma (Itàlia)
Associació Cubana de Naturals i Descendents de Catalunya "Emili Bacardí Moreau", de Santiago de Cuba
Associació Cultural Catalana "Les Quatre Barres" d'Estocolm (Suècia)
Associació de Catalans de Querétaro (Mèxic)
Associació dels Quadres Catalans de Perpinyà
Associació Nova Catalunya "Joan de Urpín", de Barcelona (Veneçuela)
Casa Nostra de Baden-Wettingen (Suïssa)
Casa Nostra de Suïssa (Suïssa)
Casa Nostra de Zuric
Casal Català d'Antioquia (Colòmbia)
Casal Català de Bariloche (Argentina)
Casal Català de Brussel.les (Bèlgica)
Casal Català de Còrdova (Argentina)
Casal Català de Grenoble (França)
Casal Català de Guatemala (Guatemala)
Casal Català de Guayaquil (Equador)
Casal Català de Montevideo (Uruguai)
Casal Català de Nova Gal.les del Sud (Austràlia)
Casal Català de Quito (Equador)
Casal Català de Tolosa del Llenguadoc (França)
Casal Català de Victòria (Austràlia)
Casal de Catalunya de Buenos Aires (Argentina)
Casal de Catalunya de Paranà (Argentina)
Casal de Catalunya de París (França)
Casal dels Catalans de Califòrnia (Estats Units)
Casal-Agrupació N. Catalana de la Gran Bretanya (Regne Unit)
Catalònia. Grup de Catalans de Sao Paulo (Brasil)
Centre Català d'Asunción (Paraguai)
Centre Català de Còrdova (Espanya)
Centre Català de Kanzai (Osaka, Japó)
Centre Català de Lausana (Suïssa)
Centre Català de Luxemburg (Luxemburg)
Centre Català de Mendoza (Argentina)

Centre Català de Rosario (Argentina)
Centre Català de Santiago de Xile
Centre Catalunya Viva, de Venado Tuerto (Argentina)
Centre Cultural Català de Colònia (Alemanya)
Centre Cultural Català de Perpinyà
Centre de la Cultura Catalana del Principat d'Andorra (Andorra)
Centre Josep Carner de Brussel.les (Bèlgica)
Cercle Català d'Araba
Cercle Català de Madrid (Espanya)
Cercle Català de Marsella (França)
Cercle d'Agermanament Occitano-Català, de Barcelona
Club Català de Noruega (Noruega)
Comunitat Catalana de Colòmbia (Bogotà)
Grup de Catalans a Irlanda / Irish Catalan Society (Irlanda)
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, de Barcelona
Les Quatre Barres, de Castelar (Argentina)
Llar Catalana de La Corunya (Espanya)
Obra Cultural Catalana de Buenos Aires (Argentina)
Ràdiodifusió Catalana de Melbourne (Austràlia)

COM ES POT SER MEMBRE DE LA FIEC
Qualsevol entitat catalana de l’exterior que encara no sigui membre de la FIEC pot donar-se
d’alta, com a membre de la Federació, escrivint una carta al President de la FIEC, signada pel
president i secretari de l’entitat que aspiri a formar part de la Federació Internacional d’Entitats
Catalanes.

PAGAMENT DE QUOTES 2005
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 2004.
- 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.

