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LA FIEC ES REUNEIX AMB 
LA SECRETARIA DE COOPERACIÓ EXTERIOR 

PER A TRACTAR SOBRE DIVERSES QÜESTIONS 
DE LA CATALUNYA EXTERIOR

El president de la FIEC, Josep Maria Solé, el secretari general, Xavier Tudela, i el secretari general adjunt,
Antoni Montserrat, s’han reunit amb Jesús Maestro, Secretari de Cooperació Exterior de la Generalitat de
Catalunya, conjuntament amb Carolina Trias, responsable dels casals catalans, el dia 17 de setembre, per
a tractar sobre diverses qüestions de la Catalunya Exterior, que preocupen a les entitats membres de la
Federació. 

NOVA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL GOVERN DE CATALUNYA

La FIEC ha constatat la confusió que continua generant l’estructura administrativa de la Generalitat pel
que fa a la interlocució amb les entitats catalanes de l’exterior. A aquesta preocupació, ja expressada públi-
cament per la FIEC, s’hi afegeix ara la decisió de dissoldre el COPEC (Consorci de Promoció Exterior de la
Cultura), les incerteses sobre el paper de l’Institut Ramon Llull i els tancaments i confusions sobre algunes
delegacions exteriors de la Generalitat i el seu paper.

La Secretaria de Cooperació Exterior (SCE) manifesta que com a conseqüència del canvi de govern, les
diverses reestructuracions que hi ha hagut, l’aprovació dels pressupostos d’enguany fa molt poc temps,
etc. l’activitat ordinària de la nova SCE ha estat fortament condicionada. La situació, però, es considera,
des dels seu punt de vista, pràcticament normalitzada. 

SUBVENCIONS 2004

En la data de la reunió, les entitats catalanes de l’exterior desconeixen el resultat de la convocatòria de
subvencions 2004. Malgrat els problemes administratius interns a la SCE, que tota transició comporta i que
tothom pot comprendre, aquesta situació ha provocat incerteses i problemes que han alterat la planifica-
ció d’activitats 2004 en la majoria d’entitats i han ocasionat la suspensió d’algunes activitats previstes
enguany, tant a Europa com a Amèrica.

La SCE expressa la preocupació per la situació esdevinguda enguany i manifesta la seva determinació
perquè l’any vinent es publiqui l’ordre de subvencions i es donin a conèixer les resolucions durant el pri-
mer trimestre.

Encara en el capítol de subvencions, la FIEC manifesta la seva inquietud pel nou sistema de pagament
de les subvencions. A diferència del que succeïa fins ara, que s’abonava l’import atorgat d’una sola vega-
da i després es justificava, el sistema vigent des d’enguany consisteix en anar pagant l’import de cada jus-
tificació, fins arribar a la totalitat concedida. La Federació expressa la seva preocupació perquè això com-
portarà moltes despeses financeres a les entitats, despeses que absorviran, especialment a l’Amèrica
Llatina, una part significativa de la subvenció atorgada.
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La SCE manifesta que amb el canvi de departament esdevingut en les relacions amb els casals catalans
(abans era Presidència de la Generalitat, que tenia un règim de funcionament financer propi, i ara ho és
el departament de Governació i Administracions Públiques) ha comportat, també, el canvi en el sistema
d’abonament de les subvencions, que ha de seguir el sistema general de l’administració catalana.

CONSELL DE LES COMUNITATS CATALANES

La renovació del Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior no s’ha portat a terme en els terminis
establerts per la llei. La FIEC considera que la nominació d’aquest nou Consell no pot esperar més atès el
paper important que ha de jugar en la preparació de la Trobada Mundial d’Entitats Catalanes, finalment
prevista pel febrer de 2005. La FIEC desitjaria estar associada a la nominació dels membres del Consell,
representant la Catalunya Exterior.

La SCE coincideix amb la FIEC en el fet de l’endarreriment de la convocatòria del nou Consell, motivada
pel canvi d’estructura del govern de Catalunya. El 7 de setembre es va publicar al DOGC un primer Decret
de modificació del Consell pel que fa als representants de l’administració. Un nou Decret amb la composi-
ció del nou Consell ja és a punt i, alhora, molt properament seran nomenats, també, els representants de
les entitats catalanes de l’exterior. Paral.lelament, la SCE nomenarà un Consell Assessor per a la prepara-
ció de la Trobada mundial.

TROBADA MUNDIAL

La preparació de la propera Trobada d’entitats catalanes d’arreu del món sembla, des del punt de vista
de l’aportació de les entitats catalanes de l’exterior, força enigmàtica. La FIEC espera aclariments sobre el
mètode de treball a fi d’evitar una simple repetició de temes de trobades anteriors i poder introduir qües-
tions d’actualitat. Amb els antics responsables de la Unitat de casals catalans s’havia arribat a l’acord de
facilitar durant la Trobada la celebració de reunions continentals de les entitats adherides a la FIEC, ober-
tes a tothom, així com l’Assemblea General de la Federació com a punts forts de la Trobada. La Federació
espera que es mantingui aquest compromís. 

La SCE confirma la celebració de la Trobada els dies 8-12 de febrer de 2005, a la ciutat de Girona, tro-
bada que serà eminentment pràctica. Es manté el compromís de celebració de les trobades continentals
(Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Estat Espanyol i potser altres) i de l’Assemblea General de la
FIEC, en el marc de la Trobada. 

CALENDARI INTERNACIONAL DE TROBADES

La decisió de celebrar la Trobada Mundial el febrer de 2005 ha creat un problema pel que fa al calenda-
ri de trobades continentals de les entitats catalanes, que se seguia des de fa anys. Durant el 2005 coinci-
dirien, com a mínim, la Trobada Mundial, la del Con Sud d’Amèrica i la d’Europa. Cal clarificar si aquest
calendari és sostenible en termes de subvencions per a la mateixa Secretaria. En un cas concret, Europa,
s’ha demanat finançament per a avançar excepcionalment la Trobada a novembre 2004 sense que es tin-
gui, per ara, cap mena de resposta.

La SCE compren la situació creada i estudiarà quina és la millor actuació per resoldre aquesta qüestió.
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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 cadas-
cuna 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 finan-
cera. 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, tra-
metre a la FIEC el comprovant de l’ingrés. Les dades de la targeta són les següents:

American Express. Número de targeta: 3776 140119 61003.

FUNDACIÓ

La FIEC recorda l’ampli suport que la proposta de creació d’una Fundació ha trobat entre les entitats del
Con Sud d’Amèrica. Aquesta fundació tindrà com a objectiu el de 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 contributi-
ves de l'Estat espanyol, etc. La Fundació (de la que la Generalitat n'hauria de ser el patró principal junta-
ment amb el sector privat amb interessos a Amèrica i altres institucions de caràcter social) cercaria la màxi-
ma col·laboració i convenis amb entitats d'atenció social i sanitària existents principalment a Amèrica, on la
manca d'uns sistemes de protecció social universals, accessibles i viables, ha deixat a molts catalans en
situacions de dificultat extrema. La FIEC espera que abans de la Trobada Mundial de 2005 la Generalitat
manifesti si facilitarà la constitució d'un Grup de Treball per estudiar la viabilitat del projecte i definir la par-
ticipació dels departaments del Govern.

La SCE no considera que des de la unitat de casals catalans es pugui impulsar la constitució de l’esmen-
tada Fundació. Suggereix que la FIEC contacti amb els diversos grups parlamentaris, per a fer un tempteig
i veure el possible recolzament real dels parlamentaris. 

La FIEC iniciarà immediatament, doncs, els contactes amb els cinc grups parlamentaris. 

CENS CATALUNYA EXTERIOR

Finalment, la FIEC vol recordar la necessitat de complir amb el que disposa l’article 26 de Llei 18/1996 pel
que fa a l’obligació del Govern de Catalunya d’elaborar un cens dels catalans residents a l’exterior. La FIEC
ha elaborat un document tècnic, que desitjaria poder discutir amb l’IDESCAT (Institut d’Estadística de
Catalunya) i amb la Secretaria.

La SCE coincideix amb la FIEC en la necessitat de fer l’esmentat cens. En aquest àmbit ja ha tingut con-
tactes amb els organismes del govern central per aconseguir el cens actualment disponible, que s’haurà de
completar amb altres actuacions que permetin la inclusió de tots els catalans residents fora de Catalunya. 


