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Conferència ‘La projecció de Catalunya al Món’ 
 

Fundació Universitària Martí l’Humà – 19 d’octubre de 2010 
 

 
 
 
En tota societat democràtica avançada hi ha institucions com la Fundació Martí 
l’Humà.  
 
Institucions sense ànim de lucre que es preocupen per oferir coneixement, accés a la 
cultura, a la formació, suport al desenvolupament local, a la recuperació del patrimoni i 
el manteniment del medi ambient, mitjançant totes les eines educatives i de formació al 
seu abast. Una tasca, a més, feta des de valors clars de servei a les persones i des de 
la voluntat de màxima cooperació i sinèrgies positives entre administracions públiques, 
universitats, empreses, entitats i persones a títol individual. 
 
Estic convençut, però, que els que varen comentar aquesta aventura a la primavera 
del 2003, més d’un cop van ser rebuts amb escepticisme i van haver de superar 
moments de desànim en sentir algunes valoracions en relació a un projecte tant 
ambiciós: 
 
- Que si això ja hi havia qui ho feia... 
- Que si això no els tocava... 
- Que si no hi havia espai per a tanta formació... 
- Que si no hi havia una demanda real formació... 
- Que si hi havia enormes dificultats de gestió... 
- Que si era impossible posar d’acord tants actors institucionals... 
- Que era difícil l’arrelament en un entorn com el seu... 

 
 I tot i així avui som aquí per inaugurar el curs acadèmic 2010-2011 i el que és difícil és 
copsar l’extensió completa de la tasca duta a terme per la Fundació Martí l’Humà. 
 
De forma semblant també ens hem hagut de sentit en aquest país coses que ara ens 
semblen absolutament inaudites o fins i tot ens fan riure: 
 
- En relació al català a l’ensenyament varem haver de sentir que el català no era 

una llengua hàbil per poder ensenyar matemàtiques o física. I avui científics 
formats a Catalunya i en català formen part de l’elit mundial del món de la 
recerca i molts condueixen la seva recerca des d’infraestructures científiques 
de Catalunya. 

 
- També varem haver de fer front a l’oposició a que Catalunya pogués tenir una 

televisió pública i ens va tocar sentir que, en tot cas, s’havia de tractar d’una 
televisió exclusivament antropocèntrica destinada només a, com a molt, 
retransmetre la trobades de puntaires o campionats de botifarra. I ara la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió és la nostra finestra al món i la punta 
de llança de la innovació en la indústria audiovisual de Catalunya. 

 
 
- Evidentment també hi hagué qui creia que des de Catalunya no es podia 

organitzar una policia democràtica i de servei al ciutadà que al mateix temps 
garantís la seguretat i lluités contra el crim. I aquesta legislatura hem completat 
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el desplegament dels Mossos d’Esquadra a tot el territori de Catalunya, i en 
especial en zones urbanes especialment complicades. 

 
Sovint els que deien tot això eren els mateixos: Aquells que no voldrien que 
tinguéssim ni mossos ni televisió ni llengua ni país. 
 
I avui ens hem de sentir que no cal que fem acció exterior, que això ja ho fan 
altres per nosaltres, però el poble de Catalunya ho té claríssim: en una 
enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya del 
passat juliol, i preguntats per si creien que la Generalitat havia de defensar 
els interessos de Catalunya al món, un rotund 73’5% dels catalans i catalanes 
responien que sí, mentre que un altre 17’6% considerava que calia que ho fes 
només puntualment i només un minso 7’1% consideraven que la Generalitat 
no ha de dur a terme aquesta tasca. 
 

Perquè el món de Catalunya és tot el món.  
 
Ho saben els nostres empresaris, que a través d’Acció s’obren cada cop més als 
mercats internacionals; però també ho saben aquelles delegacions comercials 
estrangeres que, gràcies a l’actuació política dels nostres delegats a l’estranger, han 
posat Catalunya al mapa dels seus objectius de negoci quan inicialment, potser mal 
aconsellats, no ho havien fet. 
 
Ho saben les nostres entitats, que mitjançant la direcció general de projecció 
internacional de les organitzacions catalanes són cada cop més presents amb veu 
pròpia en les organitzacions internacionals pròpies del seu àmbit d’actuació, ja sigui 
social, cultural, empresarial o esportiu; 
 
Ho sap el territori, que mitjançant els comitès territorials d’internacionalització 
impulsats pel Patronat Catalunya món tenen una nova eina per sortir al món. 
 
Ho saben els nostres municipis, que per voluntat pròpia són presents en nombroses 
xarxes internacionals d’ens locals i duen a terme una lloable tasca de promoció 
turística i econòmica en general. 
 
Ho saben les nostres universitats i centres de recerca, que reben el suport de la 
Generalitat per aspirar a ser presents i fins i tot liderar projectes de recerca d’abast 
internacional o per construir infraestructures de recerca d’abast mundial, com el 
sincrotró, o obtenir reconeixements a la seva excel·lència. 
 
Ho saben els catalans i les catalanes que aspiren a l’obtenció de les beques que la 
Generalitat atorga per treballar en organitzacions internacionals;  
 
Ho saben a Frankfurt després de ser la cultura convidada, ho saben a Venècia 
després de ser presents a la Biennal, ho saben a Nova York amb els Catalan Days i ho 
saben a París, a la fira Expolangues, on la llengua i la cultura catalanes ha ocupat llocs 
d’honor entre totes les llengües i cultures del món gràcies a la tasca, i ho saben també 
a Xangai, a l’exposició universal del 2010, i tot plegat gràcies a la tasca de l’Institut i la 
Fundació Ramon Llull;  
 
Ho saben en multitud d’organismes internacionals multilaterals, la majoria de les 
Nacions Unides, on Catalunya hi participa i hi contribueix amb plena normalitat per 
reforçar les polítiques internacionals de solidaritat, de construcció de la pau, o de 
desenvolupament sostenible entre d’altres; 
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Ho saben nombrosos Estats i regions amb capacitat legislativa, amb qui hem signat 
convenis bilaterals per compartir experiències o bé amb qui compartim presència en 
diverses xarxes regionals o de cooperació transfronterera; 
 
Ho saben les comunitats catalanes establertes arreu del món i les universitats dels 
cinc continents on s’ensenya llengua i cultura catalanes. 
 
Ho saben tots els països beneficiaris de la cooperació catalana, des de fa tants i tants 
anys. 
 
Ho saben els Estats de la Mediterrània, gràcies a la nostra aposta per ser seu del 
Secretariat Permanent de la Unió pel Mediterrani i al fet de comptar amb una institució 
pionera en la consolidació de les relacions euromediterrànies com l’Instut Europeu per 
la Mediterrània. 
 
Ho saben també els representants del cos consular a Barcelona, que ahir mateix 
inauguraven una nova seu per treballar més i millor en una ciutat i en un país que 
resulta atractiu a nivell global. 
 
Ho sap el sector de les biotecnologies i la biomedicina, que fruit del potencial de casa 
nostra i també del suport del Biocat és present en les nombroses trobades 
internacionals del sector que es fan arreu del món: bioàsia, Atlanta,...;  
 
Ho saben totes les autoritats independents de regulació del sector audiovisual de la 
mediterrània, que han escollit Barcelona com la seu de la seva xarxa. 
 
Ho saben institucions públiques com el port de Barcelona, que signa acords arreu del 
món i realitza contactes amb ports de referència com el d’Hamburg. 
 
Ho saben els empresaris que obren mercats a Rio de Janeiro o a Argentina gràcies als 
contactes polítics a alt nivell i als acords que signa el Govern de la Generalitat. 
 
I més enllà de les nostres estrictes competències, ho saben els catalans afectats pel 
terratrèmol de Xile que van retornar gràcies a les gestions de la delegació de la 
Generalitat de Catalunya a l’Argentina i ho saben els nostres bombers que varen ser 
confosos amb terroristes i detinguts a París i retornats també gràcies a les gestions de 
la delegació de la Generalitat a París. 
 
La Catalunya global, la Catalunya al món, com podem veure avui aquí, ja és 
irreversible perquè no hi ha més camí que aquest. I l’existència d’una política d’acció 
exterior potent, que li doni unitat, impuls, coherència i suport, també. Negar-se a 
reconèixer la realitat creixent d’una Catalunya internacional, és com voler posar una 
porta amb pany i forrellat al bell mig del desert. 
 
El medi ambient, la cultura, la cooperació, l’activitat empresarial són impensables, avui, 
sense l’acció internacional de països no estatals com el nostre. I només des d’actituds 
i posicions clarament retrògrades es pot negar el dret de Catalunya a sortir al món, 
desacomplexadament, sense filtres ni obstacles, a fer-hi negocis, adquirir 
coneixement, exportar cultura o promoure-hi la cooperació. 
 
Durant anys calia, i encara cal, un esforç per construir i vertebrar Catalunya endins i 
això és el que va fer i encara fa el Govern.  Ara cal, encara més, un esforç per 
construir Catalunya enfora. Un país amb una imatge i un prestigi sòlids, un país 
d’esforç, amb gent seriosa, responsable i amb rigor, gent d’inventiva, d’imaginació, de 
creativitat, de valors clars i voluntat de comprometre’s amb un món millor, capaç 
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d’actuar a escala global, de pensar a escala global i de ser presents a escala global en 
la mesura de les nostres forces i de les nostres capacitats, que són moltes.  
 
El món de Catalunya és tot el món. Catalunya ha entès sempre la internacionalització 
com una obligació i com una responsabilitat, com una oportunitat i com una vocació, 
indefugibles si volem ser, perquè sempre s’és en relació als altres. Per al Govern de la 
Generalitat la política d’acció exterior és una política de país. Avui, per prosperar, 
Catalunya ha de ser present al món. Dur el progrés al darrer indret de Catalunya 
comporta passar-se temps fora del país, vetllant pels nostres interessos econòmics, 
culturals i político-institucionals. Ningú no vindrà, de fora estant, a demanar-nos qui 
som i a interessar-se pel què fem i produïm, sinó que som nosaltres qui hem de sortir 
fora, arreu del món, a explicar-ho i a vendre-ho, per fer de Catalunya un país atractiu 
en tots els sentits. 
 
El món de Catalunya és tot el món, i nosaltres, des del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, ho tenim clar. La política internacional és una política de país, és una 
política que, excepte contades i sonades excepcions, genera grans consensos arreu 
perquè tothom, en estats grans i en estats petits, és conscient que s’hi juguen molt. 
Posar en risc la política internacional de Catalunya, una política de país, per un interès 
polític de curta volada, per un exercici de masoquisme nacional, per un provincianisme 
malentès que el que voldria és que Catalunya es tanqués en ella mateixa, és posar en 
risc la nostra prosperitat, el nostre benestar i les nostres oportunitats. 
 
Hem de trencar tòpics i deslliurar-nos de falsos complexos. Com en el cas de TV3 o 
dels mossos el que ahir consideràvem excepcional avui es esdevé absolutament 
imprescindible. 
 
Aquest Govern ha heretat de governs anteriors una vocació de presència exterior 
clara, però no articulada institucionalment, i excessivament dependent d’una agenda 
presidencial voluntariosa però discontínua. D’acord amb el mandat estatutari 
“d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i de promoure els seus interessos en 
aquets àmbit”, ens ha calgut en primer lloc construir l’arquitectura institucional que 
dotés d’instruments, direcció, coherència i coordinació l’acció exterior de Catalunya.  
 
El decret que estableix la coordinació de l’acció exterior del govern i la conseqüent 
constitució d’un comitè de seguiment de l’acció exterior coordinat per Afers Exteriors i 
Cooperació, integrat per tots els departaments i organismes del govern que fan acció 
exterior, i el marc jurídic general de les delegacions de la Generalitat a l’exterior, el 
qual ha permès el desplegament d’una xarxa de delegacions del govern (Alemanya, 
França, Regne Unit; Estats Units) amb la doble finalitat de fomentar la representació 
institucional i política de Catalunya amb les autoritats del país, d’una banda i de 
coordinar les entitats del govern que ja hi estaven establertes, són passos d’aquest 
procés d’estructuració. 
 
Aquest procés de presència institucional ha culminat amb la creació de la figura de 
viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació, un càrrec que eleva el rang de la 
persona responsable dels afers exteriors i que fa evident la rellevància que el govern 
dóna a l’acció exterior en el marc de la seva obra de govern. 
 
La realitat institucional de l’acció exterior catalana és rica i variada i permet múltiples 
accions i aproximacions a l’acció exterior. Durant aquesta darrera legislatura, la nostra 
voluntat ha estat treballar per aconseguir la unitat en l’acció exterior del Govern. La 
coherència entre les diferents polítiques que tenen incidència en l’activitat exterior de 
la Generalitat, l’alineament d’objectius sectorials amb una mateixa visió estratègica, la 
unitat en la direcció política, la racionalització de l’arquitectura institucional i el disseny 



 5 

de mecanismes eficaços de direcció i de coordinació interdepartamental són els eixos 
que ens han de permetre dur a terme una acció exterior seriosa i responsable. Hi ha 
les delegacions (Estats Units, Argentina, Regne Unit, França i Alemanya), les diferents 
oficies sectorials a l’exterior (Centres de negocis d’ACCIÓ, oficines de l’Institut Català 
de les Indústries Culturals, oficines de turisme, oficines de l’Institut Ramon Llull, 
oficines de treball –SOC-, oficines tècniques de cooperació de l’Agència Catalana de 
Cooperació), la participació en diversos consorcis amb incidència en l’acció exterior 
(Iemed, Patronat Catalunya Món, Casa Àsia, Casa Amèrica, Ibei, Cidob). Tot plegat 
pot generar una estructura prou potent si sabem donar-li una visió i una direcció 
conjuntes. 
 
D’altra banda, ha calgut també endreçar les relacions bilaterals de Catalunya amb 
estats i ens subestatals i dotar-les de continuïtat i coherència mitjançant una bona 
tasca d’identificació d’interessos comuns i l’elaboració i el seguiment de plans de 
treball que despleguin, donin contingut i utilitat real als acords prèviament signats. Des 
d’escòcia s’interessen pel model de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
pel nostre model de polítiques d’immigració. A Finlàndia ens varem interessar pel 
model educatiu i per l’estratègia de la triple hèlix en el desenvolupament de sectors 
empresarials. Fruit del viatge a l’Índia hi ha un conveni signat per potenciar 
conjuntament el sector econòmic de la biomedicina i la biotecnologia. Els exemples 
són nombrosos i diversos, i tots ells profitosos per Catalunya. 
 
Catalunya ha tingut també un paper molt actiu en la revitalització de les xarxes 
regionals en les quals participa. Ha estat, per exemple, des de Catalunya que s’ha 
proposat la creació d’un Task Force en el marc dels 4 motors d’Europa, que faci més 
operativa i executiva la tasca d’aquesta xarxa de cooperació regional i qui ha insistit 
per donar una orientació de col·laboració en la sortida de la crisi a aquesta xarxa. 
 
El procés d’endreçar continguts i enfocar-los de cara al futur ha culminat amb 
l’elaboració del Pla d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. La nostra voluntat, 
doncs, ha estat fer un Pla de país que determini les estratègies adequades per 
consolidar Catalunya com un actor internacional, responsable, influent i de prestigi 
capaç d’afrontar els reptes globals i defensar els seus interessos en un món on 
governs autònoms com el nostre tenen cada dia més protagonisme. En aquest sentit, 
el Pla de l’Acció Exterior respon a un doble objectiu: d’una banda integra en un únic 
document la pluralitat d’actuacions exteriors que s’estan duent a terme, ordenant-les 
estratègicament, i, de l’altra, defineix el full de ruta de l’acció exterior per als propers 
cinc anys. 
 
Tenim tradició, tenim vocació, tenim els instruments i tenim voluntat per desenvolupar 
una política exterior al servei de Catalunya. 
 
Però no només això, el potencial de Catalunya, més enllà de les seves institucions, és 
gran. Tenim una economia diversificada, amb clústers sectorials potentíssims i petites i 
mitjanes empreses amb un gran potencial, així com una clara vocació exportadora. El 
grau d’obertura de l’economia catalana (pes del comerç exterior sobre el PIB) ha 
passat del 35,7% (1987) al 65,7% (2007) i està creixent, bàsicament degut al fort 
creixement de les vendes a l’exterior. Es comptabilitzen unes 300 multinacionals 
catalanes arreu del món. 
  
Gaudim d’un emplaçament geoestratègic providencial i seria un greu error no aprofitar-
lo al màxim. Catalunya és la porta d’entrada a l’Europa occidental i una cruïlla del 
mediterrani, és un pas obligat de nord a sud i també vol esdevenir la porta d’entrada (i 
sortida) de l’Àsia a Europa i d’Europa a l’Àsia i a la resta del món. El nostre potencial 
logístic és immens si sabem posar-hi els mitjans, si sabem interconnectar les nostre 
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infraestructures d’abast mundial amb les zones logístiques i els polígons industrials i 
donem sortida a les mercaderies cap a Europa per via fèrria. Els he de recordar que el 
nostre delegat a Alemanya ha aprofitat recentment la presència del Comissari de 
Transports de la UE per recordar-li la importància que té la declaració de l’eix 
mediterrani com a projecte prioritari per part de la Unió Europea? 
 
Però malgrat les dades anteriors tenim encara molta tasca per fer en termes 
d’internacionalització econòmica. Només els donaré una dada: les exportacions 
catalanes als països emergents BRICs (Brasil, Russia, India i Xina) només són el 3,6% 
del total d'exportacions catalanes, denotant l'escassa penetració, en termes 
comercials, en aquestes economies, que es troben entre les més dinàmiques del món. 
Les inversions catalanes a l’estranger, que s’han multiplicat per 10 els darrers 15 anys, 
es concentren principalment als països de l’OCDE. És evident que ens caldrà corregir 
aquests dèficits si volem trobar una sortida catalana de la crisi, i sovint la correcció 
d’aquest dèficit exigirà actuacions en l’àmbit de la política exterior (com per exemple la 
tasca de facilitar els contactes polítics i empresarials que varem fer en la nostra visita 
als màxims responsables de l’organització dels jocs olímpics que es celebraran al 
Brasil), però també exigirà una clara coherència entre els nostres objectius en política 
exterior i les actuacions en política interior: l’aposta per les infraestructures del 
corredor mediterrani, amb la presència del Patronat Catalunya Món al lobby 
FERRMED i la voluntat d’incidir en la política de transports de la Unió Europea i dels 
Estats Espanyol i Francès, n’és un clar exemple. 
 
Som una societat moderna, dinàmica, plural, culta, oberta i receptiva, amb capacitat 
per interactuar amb diverses cultures i amb voluntat d’entesa, i ens projectem al món 
com a tal. Fins i tot en els moments en els quals Catalunya havia estat privada per la 
força d’institucions d’autogovern, la societat civil era present internacionalment suplint 
en bona part la tasca de difusió de la llengua i la cultura i de promoció dels valors de la 
pau i la democràcia. 
 
Ara la consolidació de l’acció exterior de Catalunya passa per donar-li encara més 
contingut i més orientació estratègica, amb objectius clars, assolibles i amb un horitzó 
temporal que vagi més enllà de la dinàmica electoral, amb una acció exterior amb 
voluntat de permanència en el temps, perquè els grans objectius només s’assoleixen 
amb perseverança i no a l’escalf d’èxits cridaners però fugissers. 
 
Cal una acció exterior amb valors clars, com els que es deriven del mateix article 4.3  
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya on s’especifica que “els poders públics de 
Catalunya ha de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el 
pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el 
desenvolupament sostenible”. 
 
Cal una acció exterior que esgoti al màxim les possibilitats que ens dona el nostre 
Estatut d’Autonomia, i això inclou, per exemple, la participació de Catalunya en els 
processos de negociació i conclusió de tractats i convenis internacionals per part de 
l’Estat, una presència més estable i al màxim nivell a la UNESCO, o potenciar al 
màxim la nostra presència en organismes internacionals per tal d’influir en les 
polítiques globals que puguin afectar Catalunya o contribuir a l’execució d’aquelles 
polítiques internacionals destinades a assegurar la pau, la solidaritat i la sostenibilitat. 
Catalunya ha de liderar l’aplicació a nivell subestatal de les polítiques internacionals 
acordades en fòrums multilaterals. I aquesta funció ja se’ns ha començat a reconèixer 
per altres països. 
 
Cal una acció exterior amb una priorització territorial clara, que fixi en quins llocs cal 
potenciar la nostra presència i els objectius a assolir amb aquesta presència, com per 
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exemple la voluntat de relacionar-nos econòmicament amb els països emergents i, en 
especial, amb els països asiàtics. 
 
Cal una acció exterior que promogui la internacionalització de Catalunya com un 
autèntic motor de progrés i benestar, en defensa dels nostres interessos econòmics, 
socials, culturals i polítics. 
 
Contemplo avui amb satisfacció com tots els partits seriosos de tradició 
democràtica que aspiren a governar Catalunya després de les properes 
eleccions ens donen la raó incloent o anunciant la inclusió en les seves 
propostes electorals d’apartats específics d’acció exterior que volen potenciar la 
presència de Catalunya al món a partir d’una estructura institucional potent al 
servei d’aquesta política.  
 
Jo encara els diria més: aquest govern ha fet els passos indispensables per 
disposar d’una arquitectura institucional pròpia en l’àmbit d’exteriors, amb una 
persona responsable amb rang de viceconsellera al capdavant. Però el pas 
següent que Catalunya ha de fer és equiparar el nostre país a tots els altres amb 
la creació d’un Departament d’Afers Exteriors, amb rang de conselleria per 
promoure i defensar adequadament els nostres interessos econòmics, socials, 
culturals i político institucionals arreu del món.  
 
El món de Catalunya és tot el món, i ens cal una acció exterior que acompleixi 
plenament amb la nostra missió en aquest, fer de Catalunya, en la mesura de les 
seves possibilitats, un autèntic actor global que promou els seus valors i defensa els 
seus interessos amb l’objectiu d’assolir majors cotes de prosperitat i benestar a casa 
nostra i esdevenir una societat més compromesa amb els valors de la pau, la 
solidaritat, la cultura i la llibertat. Els temps ens dóna, doncs, la raó. Hem fet el que 
calia. 
 
 
 
Moltes gràcies 
 
Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 


