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Conclusions de la 6ena Trobada de Comunitats 

Catalanes de l’Exterior d’Europa celebrada a Luxemburg 

els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2014 

 

Un total de 21 entitats catalanes d’Europa han estat representades a la 6ena Trobada 

de Comunitats Catalanes de l’Exterior d’Europa que s’ha celebrat a Luxemburg els dies 

26, 27 i 28 de setembre de 2014. Agraïm als companys del Centre Català de Luxemburg 

l’excel·lent logística i organització de la Trobada. 

Agraïm també la significativa presència d’autoritats de la Generalitat de Catalunya en 

la Trobada. 

La Trobada ha estat estructurada en sis tallers de discussió que han tingut una àmplia 

participació. Les conclusions principals són les següents: 

 

TALLER SOBRE QUALITAT DEMOCRÀTICA 

- Les entitats presents mostren la seva satisfacció amb la resolució del Congrés dels 

Diputats per a reformar la LOREG (Llei Orgànica de Règim Electoral General) i per a 

abolir el ‘voto rogado’. La Trobada recorda el compromís que tots els grups 

parlamentaris catalans van adoptar amb la FIEC per a facilitar aquesta reforma i 

insta al ple del Parlament de Catalunya per tal que doni suport a aquesta demanda. 

Això permetrà recuperar una participació electoral decent dels catalans de 

l’exterior. 

- Les entitats presents veuen amb satisfacció com les gestions realitzades des de la 

FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) i des de les ANC de l’Exterior 

han aconseguit que, a la satisfacció dels catalans de l’exterior, el Parlament de 

Catalunya hagi adoptat una Llei de Consultes No Referendàries, que els inclou com 

a votants en futures consultes. 

- La Trobada lamenta, però, que els catalans residents a l’Estat Espanyol hagin 

quedat, malauradament, exclosos de la possibilitat de vot en aquesta Llei de 

Consultes. 

- La Trobada dóna ple suport al President de la Generalitat i al Parlament de 

Catalunya i a la signatura del decret de convocatòria de la Consulta del 9 de 

Novembre per a decidir lliurament el futur de Catalunya. Espera també que la 

logística per a materialitzar aquesta consulta a l’exterior afavoreixi l’exercici del 

dret de vot. 
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- La Trobada celebra que en els treballs en curs al Parlament de Catalunya per a 

elaborar una nova Llei Electoral catalana s’inclogui una circumscripció electoral per 

als catalans de l’exterior si bé espera que altres aspectes, com el vot electrònic, es 

prendran en compte en aquesta futura Llei. 

- La Trobada entén que la reforma de l’actual Llei 18/1996 de relacions amb les 

comunitats catalanes de l’exterior és necessària i espera que les aportacions des de 

la FIEC, Catalans al Món, les ANC de l’Exterior i des del Consell de les Comunitats 

Catalanes seran preses en compte en el procés d’elaboració d’una nova llei. 

- La Trobada lamenta el tancament de TV3Cat el mes de maig de 2012 pel perjudici 

que ha causat a les comunitats catalanes de l’exterior i a la projecció exterior de 

Catalunya en un moment tan rellevant de la nostra història. 

 

TALLER SOBRE ACOLLIDA A LA NOVA EMIGRACIÓ CATALANA 

- Les entitats catalanes d'Europa assumim la nova realitat migratòria com un repte i 

un servei al país, reconeixent, però, que la formació per a l’assessorament i 

l’orientació dels nouvinguts és una necessitat per a la majoria d’entitats. 

- La mobilitat dels catalans cap a l'exterior és un fet estadístic incontestable i ha 

assolit proporcions inquietants, especialment en la seva franja d’edat infantil atès 

el seu caràcter cada cop més familiar. 

- No és una emigració exclusivament juvenil, com es presenta a molts mitjans de 

comunicació, sinó que afecta al conjunt de la població. 

- Som entitats que busquem la plena integració de cada comunitat catalana en 

cadascun dels països d’acollida tot i preservant la nostra catalanitat com un valor 

afegit. 

- Veiem amb satisfacció com les institucions catalanes han assumit un compromís 

cada cop més intens amb aquesta nova realitat: un futur portal des del 

Departament d’Ocupació (presentat en primícia en aquesta Trobada), el nou Pla de 

Ciutadania i de les Migracions 2016 i la línia de subvencions en suport a la nova 

emigració dins les subvencions ordinàries a les comunitats catalanes de l’exterior. 

- S’acorda elaborar un document de bones pràctiques sobre acollida a aquesta nova 

emigració des de les diferents entitats, que reculli totes les formes de fer i que 

pugui servir d’orientació a les comunitats catalanes de l’exterior a Europa. 
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TALLER SOBRE TREBALL EN XARXA ENTRE LES COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR 

El taller es va dividir en quatre grups de treball per tal de respondre i debatre quatre 

preguntes sobre el treball en xarxa entre comunitats catalanes de l’exterior (CCE). Les 

conclusions, propostes i idees per grup van ser les següents: 

GRUP 1: “Què espereu de la col·laboració entre CCE?” 

- Creació d’una base de dades/contactes de totes les CCE 

- Trobada anual d’activitats i/o d’intercanvi entre CCE de proximitat 

- Organització d’activitats conjuntes 

- Intercanvi de contactes per afavorir l’organització 

GRUP 2: “De quina manera s’haurien d’utilitzar les noves tecnologies per tal que la 

comunicació i difusió siguin més eficients? Quins són els límits?” 

- Creació d’un portal web que aglutini tots els casals amb fòrums per casal, consells 

pràctics, mètodes de funcionament, subvencions, preguntes tècniques,... 

- Proposar a la FIEC i a Catalans al Món la possibilitat de gestionar aquest portal amb 

la col·laboració de la Secretaria d’Afers Exteriors. 

GRUP 3: “Quins tipus de problemes de les CCE són més fàcils de resoldre 

conjuntament?” 

- Manca de recursos humans i econòmics. En aquest sentit cal més eficiència i 

professionalitat. Fomentar l’autofinançament d’activitats i reduir la dependència 

de subvencions. Cal també, compartir èxits amb altres CCE. 

- Cal arribar a més catalans i catalanes residents a l’exterior a través d’augmentar la 

difusió i la imatge de les CCE. Cal sumar més joves, gent gran i famílies. 

- Dificultats logístiques, econòmiques i burocràtiques per tal d’organitzar activitats 

més ambicioses. En aquest sentit, cal fomentar la integració dins el país d’acollida. 

- Fomentar les sinergies amb institucions oficials que organitzen activitats culturals 

arreu del món. 

GRUP 4: “De quines maneres els organismes de suport (FIEC, Consell CCE, 

Generalitat,...) ens poden ajudar? 

- Per part de la FIEC, de representar i fer d’interlocutors de les CCE. 

- Hi ha molt poc coneixement del paper que juga el Consell de les CCE. Cal que el 

Consell representi les CCE i, molt més important, que conegui les CCE. 

- Per part de la Generalitat, col·laboració amb aquests organismes per solucionar els 

problemes existents de les CCE. 

 

  



4 
 

TALLER SOBRE ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA A LES COMUNITATS 

INFANTILS 

- Constatem que l’arribada d’aquesta nova emigració genera una significativa 

arribada d’infants en edat escolar arreu del món. 

- A la majoria de països, on hi ha iniciatives d’ensenyament reglat estructurades, cal 

que el suport didàctic i les exigències de mínim d’alumnat per obtenir subvencions 

institucionals s’adeqüin a aquesta nova realitat. Per això es demana al Govern 

català que es comprometi a estudiar la possibilitat de reduir el nombre mínim 

d’alumnes (5 alumnes). 

- Celebrem la creació de la plataforma Patufets al Món que permet oferir recursos 

per a la preservació de la llengua catalana a aquelles famílies que viuen en zones 

on l’organització de cursos no resulta possible. És una plataforma que després de 

gairebé dos anys de vida s’ha constatat com a vàlida per poder intercanviar 

experiències (fòrum), compartir activitats que diferents entitats o individus fan 

arreu, llegir sobre experiències de famílies concretes arreu. Pot seguir canalitzant 

activitats en xarxa de famílies catalanes a l’exterior (vídeo, audio-contes, 

penpals...). 

- Club de lectura: des de Patufets al món, contacte amb Cavall Fort per a fer treball 

en xarxa per potenciar la lectura i la interconnexió entre nens de diversos llocs. Des 

de Frankfurt, s’ha presentat el programa de potenciació de la lectura i debat Xim i 

Xesca. 

- Es constata la clara necessitat d’una llei o norma del Govern Català que doni un 

marc de protecció i suport didàctic a l’ensenyament de la llengua catalana a les 

comunitats infantils. 

- Les iniciatives per a afavorir colònies d’estiu i estades curtes en escoles catalanes 

per a aquells infants escolaritzats a l’exterior cal que siguin potenciades. Hi ha 

hagut bona acollida, però potser cal repensar-ne el calendari i cal seguir treballant, 

en col·laboració amb Agència de Joventut (ex: parlar de la possibilitat d’adaptar-se 

als diferents calendaris de vacances de cada país). 

- Recursos online presentats: parla.cat, Aula Mestra; possibilitat de formar 

formadors online per tal de tenir millors ‘professionals’ a les CCE per impartir les 

classes de català, cosa que és un problema per a algunes entitats. Dins Aula 

Mestra, en concret “De cap a cap” són 10 unitats didàctiques per als més petits. 

- Repte pendent: com motivar els adolescents. Des de Colònia: èxit de treballar la 

sèrie Polseres vermelles. Des de Berlín: èxit del taller de gravació.  
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- Experiències d’ensenyament del català integrades amb l'escola del país d’acollida: 

exemple de Colònia, classe extraescolar a secundària. 

- Necessitats observades: adquirir competències de llengua, preservar-les i ampliar-

les. Bones pràctiques: colònies (convivència continuada amb la llengua i amb nens 

catalans), tematitzar per treballar la llengua. 

- Problemes: incompatibilitat d’horaris de les famílies, dispersió geogràfica, 

diversitat de nivells de llengua. 

- Projecte: trobades nacionals amb famílies, intercanvi amb escoles catalanes (mirar 

agermanaments de ciutats) i estades temporals a escoles catalanes.  

- Necessitat de més audiovisuals online: organitzar un dropbox a compartir. 

 

TAULA SOBRE GESTIÓ DE LES COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR 

- Cal estendre les fonts de finançament de les CCE cap a totes les administracions 

possibles (Ministerio de Empleo espanyol, autoritats consulars, autoritats locals i 

nacionals del país d’acollida, patrocinadors privats...). 

- S’ha de continuar amb la tasca ja iniciada per molts del casals aquí representats, de 

variar els percentatges de dependència respecte de les subvencions de la 

Generalitat. És a dir, hem d’intentar que la major part d’activitats siguin 

autofinançades o finançades amb recursos no provinents de les subvencions de la 

Generalitat. 

- Per optimitzar els recursos, s’ha d’aconseguir millorar i incrementar el nombre 

d’activitats en xarxa per reduir costos. 

- Es demana la col·laboració de la secretaria per facilitar la reducció dels costos de 

distribució de les pel·lícules que volem projectar en els nostres cicles de cinema. 

- Les CCE aquí representades creuen que per a assegurar la supervivència de molts 

casals, és necessari que les subvencions siguin convocades amb un termini més 

llarg; és a dir, hauríem de ser capaços de rebre la convocatòria en el moment en 

què estem programant les activitats i no un cop ja s'han realitzat. 
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TALLER SOBRE ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

- L’ús de les noves tecnologies és una eina imprescindible per a fer conèixer 

l’activitat de les comunitats catalanes de l’exterior. L’oferta és àmplia: Facebook, 

Twitter, Instagram, Hootsuite, grups de WhatsApp, Skype, Google Hangouts, 

Mailchimp, etc. com també les tradicionals webs. Les entitats europees estan fent 

un gran esforç en aquest sentit que tothom vol continuar potenciant en el futur. 

 

- La comunicació s’ha de fer entre comunitats catalanes, entre la Catalunya exterior i 

la Catalunya interior, i entre les comunitats catalanes i el país d’acollida. Per a 

aquest últim punt, és important comunicar tant en català com en la llengua o 

llengües del país (exemples: ràdio en alemany, web CatalansUK en català i anglès). 

 

La Trobada acorda acceptar la proposta del Cercle Català de Madrid per a organitzar la 

7a Trobada de Comunitats Catalanes de l’Exterior a la ciutat de Madrid a la tardor de 

2015. Si per raons imprevisibles això no fos possible, seria la ciutat de Colònia 

(Alemanya) la que acolliria la 7a Trobada. 

 

 

Luxemburg, 28 de setembre de 2014 
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ENTITATS PARTICIPANTS A SISENA TROBADA DE COMUNITATS CATALANES DE 

L’EXTERIOR D’EUROPA 

 

Associació Catalana El Pont Blau d’Hamburg 

Associació Catalana d’Essen 

Casa Nostra de Suïssa 

Casal Català de Copenhaguen 

Casal Català de Brussel·les 

Casal Català de Grenoble 

Casal Català d’Itàlia 

Casal Català de Munic 

Casal Català de Zuric 

Catalanets a Berlin / Patufets al Món 

Catalans al Món 

Catalans UK 

Centre Català de Basilea 

Centre Cultural Català de Colònia 

Centre Cultural Català de Frankfurt 

Centre Català de Luxemburg 

Centre Català de Lausana i de Ginebra 

Centre de la Cultura Catalana d’Andorra 

Cercle Català de Madrid 

Consell de les Assemblees Exteriors Catalanes 

Federació Internacional d’Entitats Catalanes 

 

 


