
TROBADA EUROPEA DE COMUNITATS CATALANES DE 

L'EXTERIOR 2013 

Brussel·les, 28 i 29 de setembre de 2013 

 

Les trobades de comunitats catalanes de l'exterior al continent europeu tenen ja una certa 

tradició com periòdics espais de trobada per a posar en comú experiències i propostes de 

treball en xarxa. Per a totes les entitats i grups informals de catalans de l'exterior d'arreu 

d'Europa aquestes trobades han constituït sempre moments importants per a conèixer 

altres experiències, establir lligams personals i promoure l'esperit de col·laboració entre 

persones i entitats. 

Aquestes Trobades s'inicien l'any 2000 amb la Primera Trobada de CCE d'Europa a Marsella 

(Estat francès) i han tingut desprès continuïtat amb les Trobades celebrades a Luxemburg 

(2002), Roma (2005) i Viena (2009). Cadascuna d'elles amb un model organitzatiu diferent 

(auto-convocades, convocades per la FIEC o convocades per l'Àrea de CCE del Govern català) 

però sempre compartint els mateixos objectius i finalitats. 

Com molt bé sabeu, la difícil situació pressupostària per la qual passa el Govern de Catalunya 

no ha fet possible la convocatòria de la Trobada Mundial de Comunitats Catalanes de 

l'exterior (prevista per al 2012) que hagués pogut permetre realitzar la Trobada europea en 

aquell marc. Per les mateixes raons, tampoc sembla possible fer una Trobada similar a les de 

2005 i 2009 a la iniciativa de l'Àrea de CCE del Govern Català. És per això que diverses CCE 

havien ja adoptat algunes iniciatives de trobada a escala regional durant l'any 2013, en 

particular la celebrada el febrer de 2013 a Luxemburg, on es va veure la conveniència, atesos 

els nous problemes (migracions, llei de consultes) i vells problemes (llei electoral, 

subvencions, coordinació) als quals hem de fer front les CCE d'Europa, de convocar una 

Trobada durant aquest any 2013 en col·laboració tant amb els membres del Consell de les 

CCE representants d'Europa com en col·laboració amb la FIEC (Federació Internacional 

d'Entitats Catalanes) i amb el suport de l'Àrea de CCE del Govern Català. 

El Casal Català de Brussel·les es va oferir per a assegurar la logística d'aquesta Trobada i 

l'Àrea de CCE del Govern Català ens ha confirmat la possibilitat de recuperar les despeses 

que assumeixin els participants a la Trobada, membres d'entitats reconegudes, mitjançant la 

convocatòria de subvencions 2013. 

Així doncs, per a donar novament l'oportunitat a totes les CCE d'Europa d'intercanviar i 

discutir els problemes més urgents a què fem front en el dia a dia de les nostres entitats, us 

convoquem a participar a la CINQUENA TROBADA DE COMUNITATS CATALANES DE 



L'EXTERIOR D'EUROPA que se celebrarà a Brussel·les (Bèlgica) el dissabte 28 i el diumenge 29 

de setembre de 2013. 

OBJECTIUS DE LA TROBADA 

• Establir ponts de contacte i sinèrgies entre les diferents CCE d’Europa 

• Ajudar-nos a entendre millor les necessitats dels catalans a l’estranger 

• Buscar estratègies de col·laboració per a ajudar i orientar a la nova migració catalana 

• Millorar la visibilitat de les CCE mitjançant un millor ús de les noves tecnologies 

• Millorar la qualitat democràtica dels catalans de l'exterior mitjançant el dret de vot 

• Participar activament en el procés polític en curs a Catalunya 

• Cerca de fonts de finançament alternatives a les subvencions 

• Activitats per la projecció exterior de Catalunya i promoció de la cultura 

• Estudi i anàlisi de casos pràctics de les CCE participants 
 
 
PARTICIPANTS A LA TROBADA 

 
A la Trobada estan convidades a participar totes les comunitats catalanes d'Europa. Aquelles 
que gaudeixen del reconeixement per part del Govern de Catalunya podran, com mencionat, 
fer-se representar per una persona, les despeses de la qual podran ser recuperades 
mitjançant la convocatòria de subvencions 2013 que properament publicarà el Govern 
català. Tota entitat es podrà fer representar per una segona o tercera persona però, en 
aquest cas, les despeses aniran a càrrec de l'entitat participant. 
 
Som perfectament conscients que els catalans de l'exterior, avui dia, s'organitzen de 
maneres totalment flexibles i diverses mitjançant grups que no tenen res a veure amb els 
casals o centres catalans tradicionals. Totes aquestes entitats estan també cordialment 
convidades a participar, si bé, les despeses hauran de ser assumides individualment o per la 
respectiva entitat o grup. 
 
Les entitats catalanes de l'Estat Espanyol poden també, si ho desitgen, participar a la 
Trobada, si bé els principals temes en discussió (migració, llei electoral, llei de consultes, 
etc.) no els afecten directament i la Trobada ha esta dissenyada per a intentar atendre les 
necessitats actuals de les comunitats catalanes de l'exterior del continent europeu. 
 
La Trobada està oberta també als representants dels grups parlamentaris, membres del 
Consell de les CCE o entitats d'altres continents que desitgin acompanyar-nos. 
 
 

LOGISTICA DE LA TROBADA 

 
La reunió se celebrarà a la UDA situat a la Avenue de l'Assomption 73, 1200 Bruxelles (al 
costat de la parada de metro Alma), prop de les autopistes que arriben a la ciutat des del sud 
i l'est i del Ring. Des de l'Aeroport hi podreu arribar amb els autobusos 359 i 659 que van a la 
parada de metro Rodebeek (a 2 parades de l'indret de la trobada) o en tren per anar cap el 
centre de la ciutat. 



La sala té una capacitat limitada per la qual cosa us demanem que feu, com més aviat millor, 
tots els passos per a la vostra inscripció a fi de no tenir problemes per manca d'espai. 
 
Per a formalitzar la vostra inscripció haureu d'efectuar el pagament de 100 euros (que 
cobreix els materials, àpats, assegurances i contribució a les despeses generals de la 
Trobada) al número de compte per les inscripcions: 
 
Casal Català de Bruxelles 

Compte IBAN: BE42001698727654 

Codi Swift: GEBABEBB 

 

en la comunicació haureu de fer figurar el vostre nom, la vostra entitat i 'Trobada Casals'. 
 
Les reserves d'allotjament les podreu fer de manera individualitzada als següents hotels i 
albergs amb els quals el Casal Català de Brussel·les ha establert acords favorables de preus: 
 
Hotel Sint Nicolas  
Rue Marché-au-Poulet 32   
1000 Brussel.les  
Telèfon: 0032-2- 02 2190440 
Correu: reception@st-nicolas.be 
 
Auberge Van Goch 
Rue Traversière 8 
1210 Brussel.les 
Telèfon: 0032-222170158 
Correu: info@chab.be 
 
Hotel Madeleine 
Rue de la Montagne 20-22 
1000 Brussel.les 
1000 Brussel.les 
Telèfon: 0032-25132973 
Correu: dishfree9@yahoo.fr  (reserves a nom de Casal Català) 
 
Hotel Astrid 
Place du Samedi 11 
1000 Brussel.les 
Telèfon: 0032-2-2193119 
Correu: http://www.astridhotel.be/ 
 
Els que prefereixin allotjament a casa d'algun soci del Casal Català de Brussel·les, poden 
enviar un correu a casalcatbru@gmail.com 
 
En tots els casos envieu la notificació de pagament, la vostra hora i mitjà d'arribada, el lloc 
on us hostatjareu a Brussel·les, un telèfon de contacte o si sou de Brussel·les o zones 



properes simplement la vostra confirmació d'assistència a l'Elvira Ballesta, del Casal Català 
de Brussel·les (eballesta@gmail.com). 
 

 

PROGRAMA DE LA TROBADA 

 
Dissabte 28 de setembre 

 
10.00 Discurs de Salutació de Pere Puig (Delegat del Govern de Catalunya davant la 

Unió Europea) 
 Discurs de salutació de Francesc Gambús (Director General de Relacions 

Exteriors del Govern de Catalunya) 
  
10.30 Benvinguda i presentació dels aspectes logístics i organitzatius de la Trobada a 

càrrec de l'Elvira Ballesta (Presidenta del Casal Català de Brussel·les) i altres 
membres del Casal. 

 
11.00 PRIMER TALLER: LES COMUNITATS CATALANES DE L'EXTERIOR, PROJECCIO 

EXTERIOR, QUALITAT DEMOCRATICA, POSICIONAMENT ACTUAL I FUTUR 
 
La finalitat d'aquest taller és reflexionar conjuntament sobre la situació actual de les CCE. 
Què són i com són les CCE en el moment present? Quines són les noves formes 
d'organització que estan sorgint (grups a Facebook, Catalansalmon, Catalans Abroad, Marea 
Granate, etc.)? Quina hauria de ser la seva identitat i el seu posicionament en les noves 
circumstàncies que viu Catalunya? Com fer front als greus dèficits de qualitat democràtica 
pels catalans de l'exterior (llei electoral espanyola, llei de consultes catalana, etc.)? Cal una 
nova Llei de relacions amb les CCE? Com coordinar-nos millor? 
 
Coordinador del Taller: Xavier Urbaneja (Centre Català de Lausana) 
 

Participants a la taula rodona inicial: Xavier Rodríguez (Casal Català d'Islàndia), Xavier 
Tudela (Federació Internacional d'Entitats Catalanes), Manel Bargalló (Catalans Abroad),  
 
Conclusions del Taller a càrrec de: Xavier Urbaneja (Centre Català de Lausana) i Xavier 
Rodríguez (Casal Català d'Islàndia) 
 
13.00  Dinar 
 
14.30  SEGON TALLER: LA MIGRACIO DELS CATALANS, UNA NOVA REALITAT A LA 

QUE CAL FER FRONT DES DE LES COMUNITATS CATALANES DE L'EXTERIOR 

 

En aquest taller s'analitzarà, a partir de les dades demogràfiques sobre població i migració 
dels catalans de l'exterior que periòdicament difon la FIEC quina és la veritable dimensió del 
problema. A partir de les conclusions de la reunió de CCE de la zona 
Brussel·les/Luxemburg/Colònia/Essen/Frankfurt celebrada el passat mes de febrer i 
presentades al Govern català s'analitzaran les actituds a adoptar per part de les CCE, quins 
instruments d'ajuda i orientació a nouvinguts estan (o podrien estar) a la nostra disposició i 



com aportar i participar en el Pla de Migració i Ciutadania 2013-2016 que prepara el Govern 
català. 
 
Coordinador del Taller: Antoni Montserrat Moliner (Centre Català de Luxemburg) 
 
Participants a la taula rodona inicial: Meritxell Marsà (Centre Cultural Català de Frankfurt), 
Clara Eugènia Vilallonga (Centre Cultural Català de Colònia), Meritxell Ramírez (Centre Català 
d'Escòcia). 
 
Conclusions del Taller a càrrec de: Antoni Montserrat Moliner (Centre Català de Luxemburg) 
i Clara Eugènia Vilallonga (Centre Cultural Català de Colònia) 
 
18.00  Fi de les sessions de treball 
 
19.30 Sopar lliure.  

Els qui ho desitgin es poden sumar a un sopar que organitzarà l'ANC de 
Brussel·les sobre el qual ja us donarem detalls. 

 
 
Diumenge 29 de setembre 

 

09.30  TERCER TALLER: GESTIO DE LES COMUNITATS CATALANES DE L'EXTERIOR 
 
En aquest taller s'analitzarà el dia a dia de les CCE. Com optimitzar la gestió, especialment la 
gestió de subvencions, com trobar vies alternatives de finançament. La importància de la 
comunicació amb les noves tecnologies i les xarxes socials. La importància del màrqueting 
per a 'vendre' allò que fem. Com millorar el treball en xarxa i la gestió d'activitats. 
S'analitzaran casos pràctics proposats per les mateixes CCE. 
 
Coordinador del Taller: Xavier Rodríguez (Casal Català d'Islàndia) 
 
Participants a la taula rodona inicial: Jordi Gairín (Centre Català de Luxemburg), Juli Carbó 
(Casal Català de Polònia), Xavier Urbaneja (Centre Català de Lausana), Daniel Gimeno (Àrea 
de CCE del Govern català) 
 
Conclusions del Taller a càrrec de: Xavier Rodríguez (Casal Català d'Islàndia) i Elvira Ballesta 
(Casal Català de Brussel·les) 
 
12.00  Conclusions finals de la Trobada. 
  Document a sotmetre pels Coordinadors de Taller. 
 
13.00  Paraules de cloenda de Daniel Gimeno (Àrea de CCE del Govern català) 
 
13.15   Dinar de germanor 
 
 
ELS VOSTRES PUNTS DE CONTACTE PER A QUALSEVOL DUBTE 



 
Sobre la logística a Brussel·les: Elvira Ballesta (eballesta@gmail.com) 
 
Sobre els tallers:   Xavier Urbaneja (Xavier.urbaneja@gmail.com) 
     Xavier Rodríguez (Xavier.rodriguez@icab.cat) 
     Antoni Montserrat (antonimontserrat@outlook.com) 
 


