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SALUTACIÓ
Benvolguts catalans i catalanes d’arreu del món,
Tot i que el camí recorregut aquests darrers mesos no és tan planer com haguéssim volgut, un fet important
mereix ser comentat. Es tracta de l'aprovació per part del Parlament de Catalunya, el dia 26 d’abril, de la
Proposta de resolució de realització del cens dels catalans de l’exterior, proposada per Convergència i Unió, i
votada a la unanimitat pels diferents partits polítics catalans. Resta desitjar que aquest cens es faci quan més
aviat millor i en les millors condicions per poder aprofitar-ne les conseqüències a nivell informatiu i a nivell d’acció. Recordem que aquest cens havia estat sol.licitat per la FIEC des de fa bastants anys. Això ens donarà un
retrat estadístic dels catalans de fora.
D’altra banda, no podem dir que els darrers anys hagin estat massa tranquils pel que fa la política catalana
envers els catalans de l’exterior. Tots recordem la dificultat que va generar la gestió dels nostres interessos.
Eleccions municipals de 2003 (maig); al Parlament de Catalunya 2003 (novembre); eleccions al Parlament
Europeu 2004 (juny); referèndums sobre el Tractat de la Constitució Europea (2005) i sobre l'Estatut (2006); trencament del tripartit; eleccions al Parlament de Catalunya 2006 (novembre), etc. Gairebé cap reunió o visita
institucional o política ha estat possible. Els responsables i els interlocutors han canviat moltes vegades, la darrera de les quals fa ben pocs dies.
El retard de la publicació de la convocatòria de subvencions pels casals catalans per l’any 2007 no és gens
positiu i ens recorda el que va passar l’any 2004. L’anticipació d’aquesta convocatòria era precisament una
de les principals reivindicacions que vam fer a la Trobada de Casals Catalans europeus a Roma, al novembre
del 2006. Tornem a començar un any amb dificultats que, per força, repercutirà en el funcionament dels nostres casals i centres catalans.
Mentre esperem el cens oficial dels catalans de fora, aprofitant aquest temps d’inestabilitat institucional he
estat realitzant per a la FIEC un altre cens, més subjectiu: l’enquesta sobre la identitat i la catalanitat d’uns
quants catalans de fora, específicament els del Casal Català de Grenoble. Aquesta enquesta, de 54 preguntes, ens dóna resultats molt interessants pel que fa el sentiment de catalanisme i dels valors que aquests catalans segueixen mantenint vius, malgrat els anys passats fora de la seva terra i l’arrelament al país que els va acollir, no sempre amb els braços oberts.
La gran majoria d’aquests catalans, d’edat compresa entre 20 i 87 anys, se sent català al 100%, fins i tot aquells
que van arribar petits a França i que hi van seguir l’escola primària. Més del 90% parla la llengua catalana.
Els referents culturals més citats són, pel que fa la música catalana, Pau Casals, Lluís Llach, Raimon, Montserrat
Caballé, l’Escolania de Montserrat i les havaneres. Les cançons i melodies: El Cant dels Ocells, l’Emigrant, Els
Segadors, el Gegant del Pi, i les sardanes! Les lectures més habituals corresponen a Mercè Rodoreda, Maragall,
Folch i Torres, Carme Riera i a La Rateta que escombrava l’escaleta. Per festes i celebracions ens parlen de
Castellers, d’Aplecs de sardana, de vi moscatell, de coques i revetlles de St. Joan, amb una gran nostàlgia. Els
símbols que millor representen Catalunya són la senyera, la tenora, la gralla, sense oblidar el pa amb tomàquet
i, naturalment, el Barça. Pensem que hi ha respostes de persones que són fora de Catalunya des de fa 68 anys
i que algunes ja no poden tornar-hi.
Tot i que els catalans s’han adaptat molt bé al país d’acollida tots han sentit algunes dificultats, fins i tot desprès de bastants anys. Concretament es refereixen a la manera de pensar, a conceptes com el respecte dels
horaris, l’excés d’etiqueta i d’educació que frena la nostra espontaneïtat així com el funcionament de
l’Administració.
Quan tornen a Catalunya, el primer que els sorprèn és l’evolució i el progrés, però també la pujada dels preus,
la destrossa del litoral i les derives urbanístiques. Però el que els fa més mal és veure que cada dia es parla
menys català a la nostra terra. És una constatació general i voldrien que es fessin esforços per mantenir vives
la nostra llengua i cultura en el món globalitzat. També lamenten que un país com Catalunya no tingui sempre
l’orgull necessari per defensar les seves tradicions i els seus productes, contràriament a França.
Hagués estat interessant fer aquesta enquesta a d’altres països per veure els punts de convergència amb els
catalans de la regió de Grenoble però no ha estat possible, malgrat haver-la proposat a molts casals i centres
catalans. Crido, però, a aquells que vulguin fer-la i els enviaré els qüestionaris. Ens agradaria molt comparar
resultats per veure la influència de la cultura del país d’acollida en les respostes dels catalans. També veuríem
tot el que compartim els catalans escampats pels diferents països. L’amor de la nostra pàtria i la indefectible
fidelitat als nostres costums i creences rebudes durant la infància i que transmetem als nostres fills. Només així
mantindrem viva la nostra cultura i llengua catalanes.
Tant de bo les properes accions dels nostres casals i centres d’arreu del món puguin gaudir de l’estabilitat i
l’ajut de les institucions oficials, que ens permetin créixer i ser realment considerats ambaixadors de Catalunya.
Des de la FIEC vetllarem per tal que així es realitzi.
Montserrat Aymamí i Viadé
Presidenta de la FIEC

Junta Directiva de la FIEC. D’esquerra a dreta: Antoni Montserrat, Pere Garriga, Joan Carles Muñoz, Montserrat Aymamí,
Xavier Tudela, Joan-Simón Codina, Tomàs Soler i Àngel Perella.

Resolució 41/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un
cens de catalans residents a l’exterior
Tram. 250-00072/08
Adopció: Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 4, 26.04.2007, DSPC-C 92
Publicació: BOPC 73
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en sessió tinguda
el dia 26 d’abril de 2007, ha estudiat el text de la Proposta de resolució
sobre el cens de catalans residents a l‘exterior (tram. 250-00072/08),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 5494).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar i a iniciar, per
mitjà de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) i en
el marc de la normativa vigent o la que la pugui substituir, la creació
d’un cens de catalans residents a l’exterior.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2007
La secretària El president de la Comissió
Pia Bosch i Codolà Miquel Àngel Estradé i Palau
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REUNIó DEL CONSELL DE LES COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR
El dimarts 6 de març de 2007 es va celebrar a Barcelona la reunió anual ordinària (corresponent a 2006 i que
havia hagut d'ajornar-se per imperatius del calendari electoral) del Consell de les Comunitats Catalanes de
l'Exterior. Aquest organisme amb composició tripartita reuneix els representants de les comunitats catalanes a
l’exterior designats pel President de la Generalitat (un total d’11), representants dels sis grups polítics del
Parlament de Catalunya i representants dels departaments de la Generalitat i d’institucions com l'Institut
d’Estudis Catalans (IEC), el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i l'Institut Ramon Llull (IRL). Tots ells amb competències en àmbits que poden ser considerats
d’interès per als casals. El Conseller de Vicepresidència de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, va presidir
l’obertura de la reunió i després va ser presidida pel Secretari d'Afers Exteriors, Albert Royo (que el maig de 2007
ha estat substituït per Roser Clavell).
Nova adscripció administrativa de les Comunitats Catalanes de l'Exterior
En el nou organigrama de la Generalitat, desprès de la constitució del nou Govern, les Comunitats Catalanes
de l'Exterior (CCE), queden adscrites al Departament de la Vicepresidència (Josep-Lluís Carod-Rovira). L'Àrea
de Casals Catalans (Rafael Caballeria) queda adscrita a la Direcció General de Projecció Internacional
d'Organitzacions Catalanes (Ignasi Doñate) dins la Secretaria d'Afers Exteriors (Roser Clavell).
• Els representants de les CCE vàrem expressar el nostre desig d’estabilitat institucional de les CCE dins un
Departament de la Generalitat al llarg de tota la legislatura que pugui evitar els desgavells administratius que
hem hagut de patir els darrers anys.
Línies polítiques apuntades pel Conseller de Vicepresidència respecte de les CCE
En el discurs inaugural de la reunió del Consell, el Conseller Carod-Rovira va anunciar la intenció del Govern
de redactar una nova llei de relacions amb la Catalunya Exterior que actualitzi la llei 18/96 de relacions amb
les CCE i per tant “adaptar-la a les circumstàncies actuals”. Segons el vicepresident aquesta llei ha de permetre “recollir la realitat de la nova emigració catalana” basada no tant en raons polítiques o econòmiques
sinó, per exemple, per motius de mobilitat professional. Aquesta llei ha de permetre també consolidar l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre les relacions de l’administració i les comunitats que
viuen a l’exterior. També es va anunciar la intenció del Govern de vetllar per una coordinació més estreta entre
les futures delegacions de la Generalitat que es té la intenció d’obrir en alguns països, tots els organismes de
l’administració amb competències a l’exterior i les CCE. També va apuntar que la futura Llei inclouria la creació d’una Agència de Comunitats Catalanes de l’Exterior (ACCE).
• Hi ha plena coincidència en aquest punt amb els representants de les CCE i en el que la FIEC porta reclamant des de fa anys. La Llei 18/1996 sobre relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior va ser en el seu
moment una excel·lent Llei al servei de les entitats, pel seu reconeixement i coordinació. La Llei, però, no conté
gairebé referències a les persones. Una nova llei reformada que reprengui els drets i obligacions de les entitats
presents a la Llei 18/1996 i que sigui també un llei orientada a les persones catalanes residents a l’exterior sembla necessària. La llei estatal ‘Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior’ ha creat un marc legal inevitable, però segurament útil, per a la reforma de la llei catalana. Els membres del Consell representants de les
CCE es comprometen, prèvia consulta a les CCE, a presentar propostes als grups Parlamentaris al Parlament
de Catalunya i a dialogar amb les autoritats de la Generalitat en el procés d’elaboració de la nova Llei i esperen ésser consultats sobre el tema en el futur. La creació d’una Agència de Comunitats Catalanes de l’Exterior
(ACCE) té el ple suport des representants de les CCE i de la FIEC si és un organisme amb autonomia pressupostària i amb una adscripció orgànica estable.
Subvencions 2007
El pressupost destinat a les comunitats catalanes de l’exterior (partida nominativa en els pressupostos de la
Generalitat) s’ha anat incrementant, sobretot en els dos darrers anys, fins a arribar a 1.900.000 € el 2006. A
banda d’aquest import, també s’han destinat a programes i accions que tenen com a destinatàries finals les
comunitats catalanes un total aproximat de 450.000 €.
Les línies actuals de subvenció, a través de convocatòries anuals, continuaran essent: ajuts amb caràcter
assistencial, ajuts per a manteniment de seus, ajuts per a activitats ordinàries i extraordinàries, ajuts per a despeses corrents de funcionament de l’entitat i ajuts per a rehabilitació i adquisició de seus. La guia de subvencions 2007, està disponible a:
http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cce/pdf/sub07_guia.pdf
• El creixement pressupostari dels darrers anys és força satisfactori però la FIEC dóna suport a la demanda de
la Xarxa del les CCE d'Europa (novembre 2006) en el sentit que: sol·licitem agilitar la gestió de les subvencions
a través de convocatòries plurianuals, la generalització del pagament per bestreta o qualsevol altre mecanisme que es consideri oportú i que permeti major flexibilitat en la gestió del pressupost de les entitats i menor desfasament entre la recepció dels ajuts i la planificació i la gestió de les activitats.
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Altres programes i activitats de la Generalitat per a les CCE
La Secretari d'Afers Exteriors (SAE) va informar que un total de 114 entitats estan actualment enregistrades i
que 7 estan en tràmit de fer-ho (Londres, Hamburg, Nova Caledònia, Creta, Dublín, Sacramento i Islàndia).
S’han impulsat un seguit d’accions per tal que les comunitats catalanes s’integrin i aprofitin les possibilitats
que ofereixen les noves tecnologies i la seva presència s’estengui més enllà d’un àmbit estrictament local (web
de les comunitats catalanes de l’exterior, projecte de comunitat virtual “eCatalunya” i domini .cat).
Hi ha tres programes que es gestionen a través de l’Àrea de les Comunitats Catalanes de l’Exterior de la
Secretaria d’Afers Exteriors: El programa de beques per cursar estudis de tercer cicle (màsters i postgraus, i estades pre i postdoctorals) en universitats catalanes i el d’estades a comunitats catalanes de l’exterior (ACC) per
a joves.
El Fòrum Jove de les Comunitats Catalanes de l’Exterior ha esdevingut un espai de reflexió, formació i aprenentatge per a contribuir a la renovació generacional de les comunitats catalanes.
A banda de les subvencions a entitats l’acció del Govern de la Generalitat envers les CCE inclou accions d'
ajuts assistencials (poder atendre aquells catalans que, per diferents circumstàncies, es troben en una situació
d’especial precarietat) amb una línia especial d’ajut assistencial a Cuba
Pel que fa al material de suport, i per tal que les comunitats catalanes puguin dur a terme determinades activitats, a finals de 2006 es van adquirir un seguit de recursos i materials audiovisuals en diferents formats. Aquests
recursos es posaran a disposició de les comunitats catalanes en el decurs de 2007. També es farà la distribució
de material d’ensenyament del català per a infants cedit pel Servei d’Ensenyament del Català del
Departament d’Educació.
El 2005 es va signar un conveni entre la l’aleshores Secretaria de Cooperació Exterior i la Universitat de
Barcelona per tal que aquesta institució, a través del seu Centre d’Estudis Històrics Internacionals, dugués a
terme la realització d’un treball d’investigació sobre la història dels casals i les entitats catalanes de l’exterior.
Activitats i propostes des de l'Institut Ramon Llull
A partir de la creació de l’Institut Ramon Llull, l’any 2000, la coordinació de l’ensenyament del català, en tots
els nivells, a l’exterior és competència d’aquesta institució. L’Institut Ramon Llull té com a objectiu, a través de
la seva Àrea de Llengua, fomentar la capacitació docent del professorat amb l’organització de cursos, jornades, seminaris i sessions de formació i oferir-li l’assessorament didàctic que pugui necessitar, a banda d’elaborar programes didàctics específics adequats a les necessitats de les comunitats catalanes de l’exterior. Així,
doncs, en l’actualitat l’Institut Ramon Llull coordina i gestiona les classes de català, i l’Àrea de les Comunitats
Catalanes de la Secretaria d’Afers Exteriors en facilita el finançament. Una altra activitat que es duu a terme
amb l’Institut Ramon Llull són els cursos de formació per al professorat de català de comunitats catalanes de
l’exterior. Aquest 2006 s’han organitzat dos cursos, un per a professors del Con Sud (celebrat a Rosario,
Argentina, el juliol) i un altre per a professors d’Europa (celebrat a Donostia el desembre). La finalitat d’aquestes jornades de formació és reforçar i ampliar els continguts metodològics en l’ensenyament de segones llengües i facilitar els recursos, les estratègies i les eines necessàries per millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana. Hi participen professors de llengua, literatura i cultura catalanes de les
comunitats catalanes de l’exterior dels àmbits geogràfics corresponents.
• Els representants de les CCE al Consell van donar suport a l’evolució positiva de la integració dels cursos de
llengua catalana des del casals, en l’activitat que coordina l’Institut Ramon Llull pel que fa a subvencions, exàmens i altres. Desitgem, però, que alguns punts pendents com la disponibilitat d’un mètode audiovisual modern
i un sistema autodidacta per a l’ensenyament del català i l’homologació del professorat en alguns països trobin solució en els propers temps.
Altres propostes dels membres representants de les CCE
Entre les altres propostes dels membres representant les CCE al Consell hi destaquem la petició explícita de
més suport a les Trobades regionals o continentals de Comunitats Catalanes de l’Exterior amb ritme bianual i
una reunió anual de dirigents i el suport a la continuïtat de les Trobades Culturals del Con Sud d’Amèrica amb
un nou esquema descentralitzat decidit per les mateixes entitats del Con Sud.
La petició que el Departament d’Educació de la Generalitat prengui la iniciativa per a proposar al Ministerio
de Educación espanyol d’un Conveni que faciliti l’ús dels recursos públics de l’Estat per a l’ensenyament de la
llengua catalana a les comunitats infantils de les CCE allà on hi hagi demanda i sigui tècnicament realitzable.
• La representant del Departament d’Educació de la Generalitat present a la reunió del Consell es va comprometre a intentar portar endavant aquesta iniciativa.
Una agenda cultural única sobre les activitats culturals catalanes a l’exterior permetria una millor coordinació entre entitats públiques i privades i una millor circul.lació de la informació. Es va mencionar la certa manca
de coordinació a l’entorn de la Frankfurter Buchmesse a l’octubre 2007.
• La representant de l'Institut Ramon Llull present a la reunió va declarar la intenció del IRL de tenir una bona
coordinació amb les CCE de la zona.
El compliment de l’article 26 de la vigent Llei 18/1996 sobre relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior pel que fa a l’elaboració del cens de catalans residents a l’exterior és inajornable. Tot grup social necessita d’una avaluació estadística de les seves necessitats. La inclusió d’aquesta obligació al Pla Estadístic de
Catalunya sembla imprescindible.
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Renovació dels membres de les CCE al Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior
Cal destacar que aquest any 2007 correspon efectuar l’elecció dels membres del Consell per al període 20072010, tot i que en data 17 de març s’ha prorrogat fins el 31 de desembre l’actual composició del Consell.

APROVAT L’ESTATUTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR AL CONGRÉS DE DIPUTATS
El Congrés dels Diputats Espanyol ha aprovat (per quasi unanimitat, encara que sembli increïble en els temps
que vivim) la Llei, de 14 de desembre de 2006, sobre el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
Aquesta llei actualitza la legislació espanyola en matèria d’emigració que datava dels anys 60. La Llei crea nous
drets per a tots els espanyols residents a l’exterior entre els que destaquen l’assistència sanitària i l’atenció a las
persones dependents, drets de participació en els òrgans de representació de l’emigració (Consejo General de
la Emigración, CRE's), el compromís d’abordar la reforma de la normativa relativa a la nacionalitat dels descendents d’emigrants espanyols permetent que es pugui obtenir fins els néts d’espanyols d’origen, el dret a
fomentar l’educació i la cultura espanyola d’origen (totes), el dret a votar presencialment i el dret al retorn.
També s’incorpora un article 15.6 que reconeix la igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol discriminació per raó de sexe. La Llei recull també el compromís de l’administració de l'Estat per a assegurar la permanent actualització del cens electoral. Reconeix, en relació amb els drets laborals, que el Sistema Nacional de
Empleo permeti l’accés a la informació necessària als espanyols demandants d’ocupació des de l’exterior i als
retornats. Finalment, el nou Estatuto crea la Oficina del Retorno, que substituirà l’antic Instituto Español de
Emigración. Aquest organisme haurà de treballar en col·laboració amb les comunitats autònomes, atès que
aquestes tenen àmplies competències en aquest àmbit.
En el molt llarg procés d’elaboració de la Llei les associacions d’emigrants i altres organismes han estat àmpliament consultades. La FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) va comparèixer davant la Comisión de
Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados el 22 de març de 2006. Cal assenyalar que moltes de
les propostes apuntades per la FIEC varen ser retingudes en el text final de la Llei.
Podeu descarregar el text complet de la compareixença de la FIEC al Congrés dels Diputats a
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_535.PDF
Podeu descarregar el text complet de la nova Llei a
http://www.ciudadaniaexterior.mtas.es/pdf/normativa/normas-generales/estatuto-ciudadania-exterior.pdf

SUBVENCIONS PER A DESPLAÇAMENTS D’ARTISTES I ESCRIPTORS FORA DEL DOMINI LINGÜíSTIC
L’Institut Ramon Llull concedeix subvencions a escriptors/es en llengua catalana per a la realització d’activitats culturals fora del domini lingüístic durant l’any de la convocatòria que afavoreixin i impulsin la presència
exterior de la literatura i de la cultura catalanes, mitjançant l’emissió de bitllets de viatge, la gestió i compra dels
quals es fa càrrec l'Institut Ramon Llull.
Les subvencions es concedeixen exclusivament per col·laborar en les despeses de viatges corresponents a
activitats concretes (festivals, mostres, conferències, simposis, congressos, col·loquis, cicles, trobades i similars)
realitzades fora del domini lingüístic i no s’hi poden incloure dietes, allotjaments ni altres despeses de caire complementari.
L’Institut Ramon Llull concedeix també subvencions per portar a terme actuacions de música, teatre, dansa, arts
visuals i cinema durant l’any de la convocatòria, que afavoreixin i impulsin la presència exterior de la cultura catalana. Aquestes subvencions són concedides únicament i exclusivament pel concepte del desplaçament i transport de la càrrega, amb l’objectiu de dur a terme actuacions individuals, gires, exposicions, presentacions de
pel·lícules i documentals, classes magistrals i tallers que es celebrin tant a l’estranger com fora del domini lingüístic.
Podeu trobar tota la informació a http://www.llull.cat/llull/estatic/cat/tramits/sub-desple.shtm

SUBVENCIONS 2007 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha publicat la ORDEN TAS/874/2007, de 28 de Marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación
para la ciudadanía española en el exterior y los retornados.
Els 14 programes existents amb anterioritat es redueixen ara a nou, cadascun dels quals s’adreça a un col·lectiu determinat o contempla una àrea específica d’actuació, amb les denominacions següents: Educación,
Jóvenes, Mujeres, Mayores y dependientes, Asociaciones, Centros, Retorno, Proyectos e Investigación i
Comunicación.
Podeu trobar tota la informació a http://www.ciudadaniaexterior.mtas.es/pdf/normativa/normas-generales/orden-tas-874-2007.pdf
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EL VOT DE LA CATALUNYA EXTERIOR AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Vots dels catalans de l’exterior al Parlament de Catalunya
1995

1999

2003

2006

Cens amb dret a vot (CERA) 50 427

87 235

100 042

108 851

Vots emesos

14 437

15 516

18 639

22 658

% Participació

28.6 %

17.8 %

18.6 %

20.8%

CiU

5 523

38.3%

5 699

36.7%

6 261

33.6%

6 820

30.1%

PSC

4 830

33.5%

5 522

35.6%

5 058

27.1%

6 217

27.4%

PP

1 411

9.8%

1 500

9.7%

2 617

14.0%

2 854

12.6%

ERC

1 034

7.2%

997

6.4%

2 278

12.2%

2 311

10.2%

IC / EUiA (1)

721

5.0%

457

2.9%

928

5.0%

1 288

5.7%

Els Verds-CEC

-

416

2.7%

485

2.6%

614

2.7%

Ciutadans

-

-

-

296

1.3%

Catalans al Món

-

100

0.6%

-

-

Altres

1 639

817

5.3%

921

11.4%

4.9%

2 258

10.0%

(2) IC i EuiA van anar per separat el 1999.
Font: Elaboració FIEC sobre dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE).

27 DE MAIG: ELECCIONS MUNICIPALS I ALS PARLAMENTS DEL PAÍS VALENCIÀ I LES BALEARS
En les recents eleccions municipals catalanes i municipals i als parlaments del País Valencià i les Balears tenien
dret de vot des de l’estranger per estat inscrits al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) un total de:
Catalunya: 109.526 persones
País Valencià: 54.650 persones
Balears: 10.451 persones

DIA INTERNACIONAL DE LA CATALUNYA EXTERIOR 2007
Amb l'objectiu de recordar els centenars de milers de catalans que viuen fora del país, el diumenge, 29 d’abril s’ha celebrat el Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2007.
El Dia Internacional de la Catalunya Exterior és una iniciativa de la Federació Internacional d'Entitats
Catalanes (FIEC), que agrupa a la majoria de centres, casals i associacions catalanes de l'exterior. En la Trobada de Casals Catalans del Con
Sud d’Amèrica celebrada el 1997 a la ciutat argentina de Mendoza, la
FIEC (www.fiecweb.org) va presentar la proposta d’instituir aquesta Diada.
La proposta fou aprovada majoritàriament, tant per les comunitats catalanes d’Amèrica com per les d’Europa i la resta del món. El 1998 se celebrà per primera vegada el Dia Internacional de la Catalunya Exterior.
El 4 de març de 1999, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que declarava oficial la Diada, amb el següent text: "El Parlament de
Catalunya insta al Govern a establir oficialment la celebració del Dia
Internacional de la Catalunya Exterior per Sant Jordi, o el primer diumenge després de Sant Jordi, si aquesta diada no s'escau en diumenge, i en
el marc de les seves competències, a donar relleu públic a aquesta celebració". En aquest sentit, el Govern de Catalunya, en la seva reunió del dia
6 d’abril del mateix any 1999, va adoptar l’acord de declaració oficial
d’aquesta Diada.
Des de la creació del Dia Internacional de la Catalunya Exterior, la FIEC
editada cada any un cartell commemoratiu. Enguany, el cartell és obra
de l’artista Núria Muñoz Ginesta. En les edicions anteriors, el cartell commemoratiu del Dia Internacional de la Catalunya Exterior ha estat elaborat pels artistes Ràfols Casamada (1998), Antoni Clavé (1999), Josep
Guinovart (2000), Chantal Ripol (2001), Roser Capdevila (2002), Sergi Mas
(2003), Maria Girona (2004), Pilar Alférez Pinós (2005), Antoni Tàpies (2006)
i, enguany, Núria Muñoz Ginesta (2007).
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BOSC DE LA CATALUNYA EXTERIOR
El 1994 la Catalunya Exterior va col.laborar amb la reforestació d’un espai cremat pels grans incendis d’aquell
any. El petit bosc, constituït per mil dos-cents pins, ubicat al Mas Ventós, entre Vilajuïga i el monestir de Sant Pere
de Rodes, ja comença a ser prou visible. S’està estudiant la possibilitat que els casals puguin aportar a aquest
bosc una planta representativa del seu país.

Bosc de la Catalunya Exterior

COL.LOQUI INTERNACIONAL MEMORIAL DEMOCRÀTIC
La FIEC intervindrà en el Primer Col.loqui Internacional "Memorial Democràtic, Polítiques Públiques de la
Memòria", que tindra lloc a Barcelona entre el 17 i el 20 d'octubre d'enguany. La ponència que es presentarà
serà "Identitat i valors catalans. Persistència i transmissió dels catalans d'arreu del mon". Anirà precedida d'una
presentació general sobre la història i l'actualitat de la Catalunya Exterior.

PAGAMENT DE QUOTES 2007
És obert el termini de pagament de la quota de les entitats integrades a la FIEC.
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 2006.
El compte al qual cal ingressar l’aportació és:
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
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