
La Catalunya Exterior també decideix 
Manifestacions catalanes a Europa i Amèrica 

 

La manifestació celebrada el passat dissabte, dia 10 de juliol, a Barcelona ha 
comptat amb un recolzament significatiu i històric de comunitats catalanes de 
l'exterior que s'han mobilitzat dintre de les seves possibilitats i en la forma que han 
cregut més adient i més adaptada a la realitat de cadascun dels seus països de 
residència, segons que informa la Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
(FIEC). Mai, fins ara, s’havia assolit un grau de participació i de mobilització tant alt 
des de punts tant diferents d’arreu del món. 

S'han celebrat  concentracions de suport a la manifestació a Barcelona i de rebuig a 
la sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l'Estatut, entre d’altres, a:  

• Londres: concentració davant l'Ambaixada Espanyola, a inciativa de Catalans 
UK. Unes 200 persones es van manifestar el dissabte davant de l'ambaixada 
espanyola a Londres. La concentració ha aplegat residents a Londres i 
persones que eren al país britànic de vacances. Senyeres i estelades han 
onejat per primera vegada a la història davant l'ambaixada espanyola a 
Londres (Veure foto de la concentració i del cartell de convocatòria). 

• Berlín: concentració a l'Alexander Platz. L'organització ha repartit fulls 
informatius en alemany i en català en els quals manifestaven el seu rebuig a 
la sentència del Tribunal Constitucional. La delegació de la Generalitat a 
Alemanya i el Casal Català de Berlín han donat suport a la concentració. 
(Veure el cartell de convocatòria). 

• Dublín: concentració al General Post Office a O'Connell Street convocada per 
Irlanda Decideix. Unes cent persones s’hi van aplegar (veure foto de la 
concentració). 

• Luxemburg: concentració a l'esplanada del Teatre Municipal a les 17.00 h. i 
marxa fins a l’Ambaixada Espanyola, amb el suport del Centre Català de 
Luxemburg. (Veure foto de l’estel.lada a l’Ambaixada Espanyola a 
Luxemburg). 

• Tolosa de Llenguadoc: concentració davant el Consolat Espanyol, 
convocada pel Casal Català, Quadres Catalans i el Partit Occità. Enarborant 
banderes catalanes, occitanes i basques, una trentena de persones s'han 



concentrat pacíficament davant de la representació espanyola, cercada per un 
cordó policial. 

• Quito: concentració davant l'Ambaixada Espanyola, a iniciativa del Casal 
Català de Quito (veure foto de la concentració). 

• Buenos Aires: concentració a la Plaza Catalunya, convocada per tots els 
casals catalans d'Argentina. Èxit de convocatòria amb unes 100 persones i 
lectura del manifest (veure foto de la concentració) 

• Brussel.les: Desenes de ciutadans catalans s'han concentrat davant de la 
seu del Parlament Europeu de Brussel·les. Tot i que la concentració no estava 
convocada per cap entitat, els catalans residents a Brussel·les s'han volgut 
sumar espontàniament a la manifestació del 10 de juliol a Barcelona. 

• París: una representació de catalans ha lliurat aquest dissabte a la seu de la 
delegació de la Generalitat a París un manifest de suport a la manifestació. El 
document, elaborat pel Casal de Catalunya de París, ha estat prèviament 
distribuït a una trentena de mitjans de comunicació francesos. 

• Viena: concentració davant el local del Casal Català de Viena. 
• Los Angeles: concentració davant el Consolat Espanyol de 10 a 11 del matí 

(hora local) convocada pel Casal dels Catalans de Califòrnia. 
• Washington D.C.: concentració informativa a Dupont Circle amb distribució 

d’informació, a les 12 del migdia convocada pel Casal Català de Washington 
DC. 

• Nova York: el Catalan Institute of America va convocar entre les 11.30 i les 
14.30 els seus membres i simpatitzants al Roger Smith Hotel (501, Lexington 
Avenue) per seguir la retransmissió de la manifestació a Barcelona. 

• Montreal: concentració a les 16.00 davant l’estàtua de Louis-Hyppolite 
Lafontaine al Parc Lafontaine de Montreal, a iniciativa del Casal Català del 
Quebec. 

D'altres entitats catalanes de l'exterior han expressat la seva adhesió al manifest 
d'Òmnium Cultural. És el cas del Casal Català del Quebec, Casal Català d'El 
Salvador, Casal Català de Brussel·les, Catalan Broadcasting Society Inc. de 
Melbourne, Vegueria d'Exteriors de Reagrupament (Karlsruhe, Alemanya), Club 
Català de Negocis de Mèxic, Casal dels Països Catalans de La Plata, Casal Català a 
Minnesota, Espai Catalunya Topaleuka de Donosti, Centre Cultural Català de 
Colònia, Casal Català de Kansai (Japó), el web Catalans al Món (amb un editorial 
conjunt a 50 webs), etc. Representants de la FIEC (www.fiecweb.cat) i molts 
residents catalans a l’exterior, de pas o vinguts expressament, van estar presents a 
la manifestació a Barcelona. 

La Federació Internacional d’Entitats Catalanes fa una valoració molt positiva de la 
resposta de les comunitats catalanes de l’exterior a la sentència del Tribunal 
Constitucional i considera que la manifestació a Barcelona ha estat molt ben 
complementada pels catalans que viuen fora de la nostra nació mil·lenària. 

Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
Telèfon : +34-934123294 
www.fiecweb.cat  
 



 
L’Ambaixada d’Espanya a Luxemburg ‘decorada’ 

 

 
Davant l’Ambaixada d’Espanya a Londres 

 
 
 
 



 
Davant l'Ambaixada Espanyola a Quito 

 
 
 

 
Davant el General Post Office a Dublin 



 
A la Plaza Catalunya de Buenos Aires 

 

 
Al Parc Lafontaine de Montreal 



 
A l'Alexanderplatz de Berlin 

 

 
A Paris davant la Delegació del Govern de la Generalitat 

 
 



 
Al Dupont Circle a Washington 

 
 
 

 
Davant el Casal Català de Viena 



 
Davant el Consolat d'Espanya a Tolosa de Llenguadoc 

 
 

 
al Roger Smith Hotel de Nova York 



 
Davant el Consolat d'Espanya a Los Angeles 

 
 
 
 

 
Davant el Parlament Europeu a Brussel.les 



 
.... i alguns, a la seva manera, a Sud-àfrica 


