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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 i s’existeix 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. 

Cal una acció exterior ambiciosa, que esgoti al màxim les possibilitats que ens dóna el 

nostre Estatut d’Autonomia, i això inclou, entre altres, participar en els processos de 

negociació i conclusió de tractats i convenis internacionals per part de l’Estat, assolir una 

presència més estable i al màxim nivell a la UNESCO, potenciar 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.  

Cal una acció exterior amb una priorització territorial, que fixi en quins llocs cal potenciar la 

nostra presència i quins són els objectius a assolir. 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, polítics i culturals. 

El món de Catalunya és tot el món. Ens cal una acció exterior que compleixi plenament amb 

la nostra missió en fer de Catalunya un autèntic actor global que promou els seus valors i 

defensa els seus interessos amb l’objectiu d’assolir nivells més grans de prosperitat i 

benestar a casa nostra i esdevenir una societat més compromesa amb els valors del 

progrés, la pau, la solidaritat, la cultura i la llibertat. En definitiva, ens cal una autèntica acció 

exterior nacional, d’objectius clars i assolibles, una acció exterior permanent i sòlida que vagi 

més enllà de les conjuntures polítiques. Des d’ara, tenim a les mans l’instrument per dur-ho 

a terme: el Pla de l’Acció Exterior. 

Josep-Lluís Carod Rovira 

Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya 
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L’aprovació per part del Govern de Catalunya d’un Pla de l’Acció Exterior és, sense cap 

mena de dubte, un dels grans èxits del Comissionat d’Afers Exteriors i Cooperació, per al 

qual hem estat treballant intensament durant dos anys.  

Fa dècades que els diversos departaments i organismes de la Generalitat exerceixen amb 

normalitat la dimensió exterior de les seves competències. Fins aquest moment, però, el 

Govern no s’havia fixat l’objectiu d’integrar en una única estratègia les diverses iniciatives i 

actuacions exteriors que es porten a terme, per garantir la perdurabilitat i la transversalitat de 

l’acció exterior 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. 

La Generalitat ha volgut fer de l’elaboració del Pla de l’Acció Exterior un exercici de 

participació i generació de consensos. En aquest sentit, hem recollit l’experiència d’aquells 

que, des de les institucions, estan i han estat en la primera línia de l’acció exterior i les 

aportacions del món acadèmic i de la societat civil.  

Finalment, vull agrair especialment la implicació de tots els departaments del Govern en el 

procés d’elaboració d’aquest Pla i la convicció que sempre ens han transmès de la seva 

necessitat per garantir la coherència i la unitat de l’acció exterior. El Pla de l’Acció Exterior 

expressa, doncs, la voluntat d’un Govern en la seva globalitat de ser presents al món, per 

defensar el conjunt d’interessos i valors del país i explotar al màxim tot el seu potencial. 

Roser Clavell Soldevila 

Viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació 
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Introducció 

L’entrada en vigor del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya ha suposat una consolidació 

de l’acció exterior que el Govern de Catalunya porta a terme des de ja fa més de vint anys i 

que afecta la pràctica totalitat de les competències de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest fet coincideix amb l’actual procés de globalització, que ha propiciat l’emergència de 

nous actors de naturalesa no estatal en l’escenari internacional i amb una progressiva 

desaparició de la distinció entre política interna i política exterior on àmbits com l’economia, 

la seguretat, la immigració, el medi ambient, la solidaritat o la projecció cultural tenen cada 

vegada una dimensió internacional més consolidada. Aquest moment requereix, doncs, una 

clara definició del marc estratègic en el qual es desenvolupa aquesta acció exterior. 

Durant la legislatura actual, la voluntat del Departament de la Vicepresidència, a través del 

Comissionat d’Afers Exteriors i Cooperació, ha estat treballar per reforçar la unitat i la 

coordinació de 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 de mecanismes eficaços de direcció i de coordinació 

interdepartamental són els eixos que han de permetre dur a terme una acció exterior 

ambiciosa i responsable.  

El marc jurídic derivat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 també ha comportat 

una nova organització de l’acció exterior del Govern, articulada pel Decret 421/2006, que 

defineix les competències del Departament de la Vicepresidència, així com pel Decret 

42/2008, pel qual es regula la coordinació executiva de l’acció exterior del Govern.  

Amb l’objectiu de fer el seguiment de les diverses iniciatives i actuacions exteriors i donar 

suport a tots els departaments del Govern que porten a terme actuacions a l’exterior, el 

Govern s’ha dotat de dos instruments. El primer ha estat la constitució del Comitè de 

Seguiment de l’Acció Exterior, que es reuneix amb caràcter anual a nivell de secretaris 

generals, com a òrgan de proposta, seguiment i avaluació del pla d’actuació en matèria 

d’acció exterior.  

El Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya és el segon gran instrument del Govern 

per definir les principals línies estratègiques que orientin de forma coherent el conjunt de 

l’acció exterior. Es tracta, per tant, d’un instrument que ha de permetre al Govern assolir una 

major i millor coordinació amb els diferents actors que hi intervenen; orientar i alinear les 
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polítiques públiques en una mateixa direcció; donar un marc de major coherència política a 

tota l’activitat internacional, i esdevenir un motor per a la internacionalització de Catalunya. 

El Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya ha de servir per definir, al capdavall, els 

objectius estratègics, els objectius operatius i les actuacions prioritàries que orientin l’acció 

exterior de Catalunya els propers cinc anys, de forma coherent amb els instruments de 

planificació sectorial de què s’ha anat dotant el Govern en els darrers anys. 

La metodologia d’elaboració d’aquest Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya ha 

seguit dues fases. La primera ha consistit en un encàrrec del Comissionat d’Afers Exteriors i 

Cooperació, òrgan adscrit al Departament de la Vicepresidència, al Patronat Catalunya Món, 

com a organisme públic representatiu de la societat civil, perquè impulsés un procés 

participatiu i obert de debat i consulta sobre l’acció exterior de Catalunya. Per donar 

compliment a aquest objectiu, el Patronat va comptar amb la col·laboració d’un comitè de 

representants institucionals i d’un comitè representatiu de la societat civil, així com amb 

l’assessorament tècnic d’un comitè d’experts acadèmics. Fruit dels treballs duts a terme, el 

Patronat va presentar un document de bases i estratègia elaborat amb el comitè acadèmic.  

Sobre la base d’aquest document i de la consulta a la resta d’òrgans del Govern, el 

Comissionat d’Afers Exteriors i Cooperació ha elaborat el Pla de l’Acció Exterior del Govern 

de Catalunya, que integra els objectius estratègics, la planificació i les actuacions d’aquest 

àmbit. 

El Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya s’estructura en quatre apartats. En primer 

lloc, s’analitza el paper dels governs autònoms en un món globalitzat. Seguidament, el Pla 

identifica els actius de Catalunya per ser present en aquest món global, el nou marc 

normatiu obert al voltant del nou Estatut d’Autonomia, així com els valors i els principis que 

inspiren l’acció exterior de Catalunya. A continuació, sobre la base de cinc objectius 

estratègics, el Pla desenvolupa els objectius operatius i les actuacions prioritàries que han 

de permetre dur a terme una acció exterior governamental coherent i ordenada. Finalment, 

la part final del document introdueix els mecanismes que han de permetre fer el seguiment i 

l’avaluació del Pla. 
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Grans tendències globals d’un món en transformació 

La globalització  

La tendència més característica del món contemporani és, sens dubte, el procés de 

globalització en el qual estem immersos. Aquesta globalització comprimeix i redueix l’espai i 

el temps, aprofundint les interdependències i accelerant les interconnexions mundials. Si bé 

inicialment el motor de la globalització era principalment econòmic, en l’actualitat el procés ja 

és multidimensional i, per tant, les seves conseqüències afecten l’àmbit polític, social, 

intel·lectual, cultural i tecnològic. 

D’aquest fet deriva una segona tendència en l’àmbit de les relacions internacionals 

contemporànies: amb la creixent permeabilitat de les fronteres i l’ampliació d’aquests espais 

d’intercanvi i interconnexió, la globalització brinda noves oportunitats a nous actors 

internacionals. Més enllà de la clàssica política exterior duta a terme pels estats, apareixen 

uns altres actors amb les seves pròpies capacitats reguladores i normatives que juguen 

cada vegada més un paper més rellevant en les relacions internacionals, que no pot ser 

obviat pels estats. 

Una tercera tendència vinculada a la globalització consisteix en el repte de buscar 

estratègies que permetin fer front a les amenaces a la seguretat, entesa, ara, com un procés 

multidimensional que afecta no només els estats, sinó també els actors individuals. Neix, 

doncs, una nova concepció de seguretat, la seguretat humana, que se centra a assegurar el 

benestar de les persones i que inclou, per exemple, el canvi climàtic, els desequilibris 

ecològics, l’explotació i l’administració de recursos energètics i naturals, la propagació de 

malalties, l’augment de la contaminació, les crisis alimentàries, el terrorisme, el crim 

organitzat, la proliferació d’armament nuclear i totes aquelles amenaces derivades de la 

inestabilitat del sistema financer.  

Aquestes grans tendències mundials ofereixen noves i diverses oportunitats als actors 

internacionals. La immediatesa de les comunicacions, els múltiples escenaris on es juguen 

els propis interessos, la flexibilització de les relacions internacionals, la diversitat d’actors, la 

capacitat de tenir veu pròpia i el nou multilateralisme obren noves vies per a l’acció 

internacional dels governs autònoms. 
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Nous actors emergents en les relacions internacionals contemporànies 

La globalització suposa un nou escenari per a l’acció exterior de les entitats territorials amb 

capacitat d’autogovern, també anomenades governs autònoms. Aquest procés incentiva la 

formulació de posicions pròpies a escala internacional en la defensa i la promoció dels seus 

valors, interessos i identitats, com poden ser la solidaritat, el foment de la cooperació per al 

desenvolupament i de la pau i la defensa de la pluralitat cultural i lingüística. El 

desenvolupament de la dimensió exterior de les competències pròpies constitueix la base 

legal de l’acció exterior de qualsevol govern autònom. Aquelles entitats que tenen, a més, 

característiques nacionals pròpies, afegeixen a la seva agenda internacional la necessitat 

d’establir polítiques de projecció i reconeixement de la seva realitat nacional. 

Tanmateix, les actuacions exteriors dels governs autònoms són anteriors a l’actual procés 

de globalització. Els factors que expliquen millor el naixement de l’acció exterior d’aquestes 

entitats són el grau de democratització i descentralització dels estats, així com la 

internacionalització creixent dels mercats.  

L’anàlisi comparativa de l’acció exterior dels estats federals o amb estructures 

descentralitzades d’autogovern mostra un espectre ampli i divers. Trobem models dualistes i 

competitius (on el govern federal i els governs autònoms, ambdós amb competències en 

acció exterior, competeixen), models d’hegemonia del poder central (en els quals el govern 

federal exerceix gairebé en exclusiva l’acció exterior) i models de política cooperativa (on els 

governs autònoms i el poder central cooperen en l’exercici de l’acció exterior). Tanmateix, en 

la majoria d’estats compostos, les polítiques i l’acció exterior tenen en compte l’estructura 

institucional i es basen en la divisió de les competències. Així doncs, l’acció exterior dels 

governs autònoms resulta sovint autònoma de la dels estats corresponents, tot i les 

limitacions jurídico-formals existents, tant dels ordenaments jurídics estatals com del dret 

internacional.  

El nombre creixent de delegacions a l’exterior, l’increment de la dotació pressupostària i 

d’estructures administratives, i la participació en organismes multilaterals i en fòrums on es 

debat l’agenda internacional són clares manifestacions de l’augment progressiu de la 

importància de l’acció exterior dels governs autònoms. Igualment, aquests nous actors sovint 

plantegen i desenvolupen estratègies conjuntes per al seu reconeixement internacional i per 

augmentar l’eficàcia de les seves actuacions exteriors. 

A Catalunya, la globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació 

internacionalista conflueixen en una aposta per tenir una major influència i visibilitat en 
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l’escenari internacional i per consolidar una estratègia que coordini i unifiqui els interessos i 

les iniciatives internacionals de les institucions i les entitats de la societat civil, amb la finalitat 

d’incidir en la protecció i la promoció dels valors, els interessos i els signes d’identitat propis. 
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Actius de Catalunya en un món global 

Catalunya compta amb un seguit d’elements arrelats en la seva història, geografia, cultura i 

activitat econòmica que configuren la seva identitat, dotant-la d’una personalitat pròpia i 

d’una realitat que la fan singular, i que li atorguen oportunitats diferenciades, avantatges 

competitius i valor afegit per al seu posicionament al món. Aquests són actius importants 

que cal reforçar i situar en primer pla com a referent i recurs per construir i potenciar l’acció 

exterior. 

Una voluntat d’autogovern com a expressió de la identitat pròpia 

La Catalunya actual és una realitat històrica que s’ha forjat al llarg de segles. Aquest fet li 

confereix un marcat sentit d’identitat, amb una ciutadania amb un clar sentiment de 

pertinença a una comunitat nacional. Aquesta identitat pròpia té la seva traducció en la 

política i les institucions catalanes, que ja històricament han estat singulars i diferenciades. 

La tradició d’institucions pròpies i representatives es remunta a l’edat mitjana, en la qual ja 

trobem exemples de mecanismes de governança amb representació de diferents sectors de 

la societat. Avui, l’autogovern de Catalunya es fonamenta en un sistema institucional, amb 

més de 650 anys d’història, garant de drets i deures i motor del progrés del país i del 

benestar de la ciutadania, que té l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com la seva norma 

institucional bàsica. 

Una tradició empresarial i una economia oberta i innovadora 

Catalunya és un país amb una tradició industrial i comercial sòlida, que, juntament amb la 

seva situació geogràfica privilegiada, li ha permès assolir un reconegut protagonisme entre 

les regions més dinàmiques d’Europa. El creixement econòmic i el nivell de benestar assolit 

pels catalans les darreres dècades queden reflectits, entre d’altres, pel fet de disposar d’una 

renda per capita que supera en un 22% la mitjana de la UE-27 i en un 9% la dels països de 

la zona euro. 

Catalunya disposa d’una economia diversificada, amb un sector de serveis destacat, 

especialment en l’àmbit del turisme, i un sector industrial que és una combinació d’indústries 

tradicionals i indústries emergents. L’estructura productiva, si bé hi trobem algunes 

multinacionals, es caracteritza per un teixit d’empreses petites i mitjanes molt dinàmiques 



  

Carrer de la Pietat, 2 
08002 Barcelona 
Tel. 93 554 51 01 
Fax 93 554 51 07 

15

amb un potencial pel que fa a innovació i internacionalització que mereix una atenció 

preferent. 

L’economia catalana és una economia oberta a l’exterior, amb una gran intensitat de 

relacions comercials i amb una important captació d’inversió estrangera, si bé la penetració 

de les nostres empreses en mercats exteriors té encara molt camí per recórrer. Aquesta 

economia diversa, equilibrada i oberta, amb tradició de concertació entre el sector públic i el 

privat i amb importants apostes de futur, ofereix una gran oportunitat per a una major 

inserció en el context mundial. El Govern de la Generalitat ha fet una aposta decidida per 

reforçar aquest potencial, especialment per mitjà de les accions de foment de 

l’emprenedoria, del suport a la internacionalització de les nostres empreses, de la captació 

d’inversions estrangeres i de la inversió en recerca i innovació. L’acció exterior del Govern 

ha de contribuir a aquest esforç, prioritzant aquesta perspectiva tant en les relacions 

bilaterals com en la participació en xarxes o plataformes multilaterals.  

La localització estratègica de Catalunya la fa idònia per accedir als mercats internacionals, 

especialment nord-africans i asiàtics. La disponibilitat d’una extensa xarxa d’infraestructures 

i les sinergies derivades de la proximitat entre port, aeroport i zona logística, ofereixen una 

excel·lent possibilitat de connectivitat a escala internacional. Els ports i aeroports catalans, a 

més dels avantatges que presenta el seu enclavament en la Mediterrània, concentren una 

cinquena part del trànsit estatal, tant de passatgers com de mercaderies. Les inversions en 

infraestructures realitzades o planificades, promogudes pel Govern de la Generalitat, 

constitueixen un al·licient addicional. Així doncs, l’emplaçament privilegiat com a lloc de pas, 

cruïlla de cultures i comerç, i la proximitat a altres centres econòmics importants, han forjat 

una tradició emprenedora, creativa, oberta, dinàmica i innovadora que, sumada a la 

personalitat pròpia i al talent, ha donat fruits al llarg de la història tot situant Catalunya al 

món. Avui, aquest bagatge segueix oferint potencial al país i l’aposta ferma per alguns 

sectors productius i de coneixement ha resultat en uns centres d’excel·lència 

internacionalment reconeguts. Catalunya destaca internacionalment en àrees com la 

recerca, el disseny o les escoles de negocis i treballa en col·laboració estreta amb les 

universitats, les administracions públiques i el sector privat per consolidar-se en posicions 

capdavanteres a escala global. 

Una societat civil compromesa i cohesionada 

La societat catalana té unes característiques pròpies, que permeten identificar-la com una 

comunitat nacional forjada sobre la base d’una organització social, una cultura, una llengua, 
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una història i una situació geogràfica que la posiciona privilegiadament com a cruïlla Nord-

Sud entre Europa i la Mediterrània. Aquesta suma d’elements ha generat una ciutadania 

activa i compromesa, amb iniciativa i capacitat de mobilitzar-se no sols pels objectius més 

immediats, sinó també pels desafiaments i debats internacionals, donant respostes als 

reptes globals des de la pròpia experiència de país. Catalunya és un país on les campanyes 

de solidaritat per fer front a casos d’emergència i catàstrofes naturals i a conflictes militars o 

els debats com la lluita contra el canvi climàtic provoquen una reacció immediata i massiva. 

Fruit d’aquest fort compromís ciutadà, Catalunya ha desplegat una política de cooperació 

per al desenvolupament consolidada i prioritària. 

Catalunya gaudeix d’una societat cohesionada amb una gran capacitat d’acollida i de 

convivència; amb serveis públics integradors, universals i de qualitat reconeguda, com 

l’educatiu i el sanitari; amb una tradició associativa i de participació cívica, i un compromís 

sòlid amb els valors de la pau i la seguretat humana, el desenvolupament humà sostenible i 

la promoció i la defensa dels drets humans. Aquests valors són la base d’una societat oberta 

i receptiva, disposada a interactuar de forma constructiva amb cultures diferents presents a 

Catalunya, però també amb responsabilitat i solidaritat envers els fenòmens globals.  

Una cultura universal i singular 

La situació geogràfica de Catalunya ha marcat profundament la seva història, la seva cultura 

i la seva llengua, que constitueixen un patrimoni valuosíssim al qual se suma, també, 

l’atracció que genera la ciutat de Barcelona.  

No hi ha cap altra cultura sense estat amb una projecció internacional, amb una producció 

cultural, científica i industrial i amb llengua pròpia com la catalana. El català és la tretzena 

llengua en nombre de parlants de la Unió Europea, per davant del danès i el finès, i a 

Europa equiparable en nombre de parlants al suec, al grec o al portuguès. En concret, més 

de nou milions de persones el saben parlar i més d’onze milions l’entenen. A més de 

Catalunya, el català també és llengua oficial del País Valencià, les Illes Balears i Andorra i 

es parla en una part de l’Aragó, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord i a la ciutat de 

l’Alguer. 

La preservació i la defensa de la llengua i la cultura catalanes al llarg de la història han 

definit la manera de ser de Catalunya com una societat oberta i compromesa amb la riquesa 

i la diversitat lingüística i cultural, la qual cosa constitueix un clar atractiu, però a la vegada li 

atorga una gran responsabilitat davant la resta del món.  
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Marc d’actuació de l’acció exterior del Govern de Catalunya 

Marc normatiu derivat del nou Estatut d’Autonomia 

Des de la recuperació de l’autogovern i malgrat les previsions limitades de l’Estatut 

d’Autonomia del 1979 i la inexistència d’un marc jurídic de referència, els diversos governs 

han dut a terme una intensa activitat internacional. Aquesta activitat s’ha desenvolupat des 

d’un vessant eminentment pràctic i atenent situacions concretes i sense que el Tribunal 

Constitucional ho hagi qüestionat. 

La interpretació del Tribunal Constitucional, que va partir d’una tendència inicial restrictiva, 

ha acabat configurant una sòlida línia jurisprudencial que reconeix obertament l’activitat 

internacional de les comunitats autònomes en afirmar que “per dur a terme correctament les 

funcions que tingui atribuïdes”, cadascuna pot “realitzar determinades activitats, no sols fora 

del seu territori, sinó fins i tot fora dels límits territorials d’Espanya” (STC 165/94, de 26 de 

maig).  

Amb aquesta sentència, l’alt tribunal consagrava el principi d’“in foro interno, in foro externo”, 

que presideix l’acció exterior dels principals governs autònoms del món, i reconeixia que les 

comunitats autònomes són competents internacionalment en aquelles matèries en què tenen 

atribuïda la competència internament. D’acord amb aquest principi i amb la doctrina del 

Tribunal Constitucional, l’Estatut d’Autonomia del 2006, en el capítol III del títol V, dedicat a 

l’acció exterior de la Generalitat (articles 193 a 200), consolida jurídicament una pràctica 

àmpliament generalitzada a totes les comunitats autònomes i plenament assumida 

políticament i doctrinal, al mateix temps que ofereix noves possibilitats a l’acció exterior de la 

Generalitat. Així, s’adequa la norma estatutària als desenvolupaments pràctics i a les 

necessitats de projecció exterior derivades de l’evolució del món i de la societat catalana. 

La regulació estatutària de l’acció exterior parteix de l’article 193, que, amb caràcter general, 

reconeix el dret i l’obligació de la Generalitat d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior 

i promoure els seus interessos en aquest àmbit, com també de portar a terme accions de 

projecció exterior que derivin directament de les seves competències.  

La redacció d’aquest principi general permet concloure que:  
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 L’acció exterior es configura clarament com un mandat estatutari adreçat 

fonamentalment al Govern de Catalunya, dotat d’un ineludible contingut polític de límits 

imprecisos.  

 L’acció exterior del Govern va més enllà del simple exercici de la dimensió exterior de 

les competències atribuïdes a la Generalitat, ja que també comprèn la projecció 

exterior de Catalunya i la promoció dels seus interessos en tots els àmbits, tant polítics 

com econòmics o culturals. 

Aquesta projecció internacional es veu concretada en diverses disposicions estatutàries 

específiques: l’article 194, per a l’establiment d’oficines a l’exterior; l’article 195, per a la 

subscripció d’acords de col·laboració; l’article 196, per a la participació en tractats i convenis 

internacionals impulsats per l’Estat; l’article 197, per a la cooperació interregional i 

transfronterera i per a la cooperació per al desenvolupament, i l’article 198, per a la 

participació en organismes internacionals. Amb un caràcter més instrumental, l’article 199 

preveu l’impuls i la coordinació de les accions exteriors dels ens locals i dels organismes i 

altres ens públics de Catalunya i l’article 200 estableix que la Generalitat ha de promoure la 

projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si 

escau, llur afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional.  

El Govern de Catalunya pot dur a terme aquesta acció exterior directament o per mitjà dels 

òrgans de l’Administració general de l’Estat. En aquest sentit, sobre la base de l’article 3 de 

l’Estatut, segons el qual la Generalitat és Estat, cal comptar amb la col·laboració del Govern 

de l’Estat i dels seus mecanismes per poder desplegar, de forma efectiva, les disposicions 

relatives a l’acció exterior previstes a l’Estatut i garantir d’aquesta manera la unitat de l’acció 

exterior de l’Estat i l’exercici autònom de les competències de la Generalitat de Catalunya en 

matèria d’acció exterior. 

Així, doncs, l’Estatut estableix un marc jurídic obert i flexible, que permet, dins dels límits 

constitucionals, un ampli marge per desenvolupar l’acció exterior de la Generalitat com a 

part consubstancial de l’autogovern, sia a través d’actuacions exteriors pròpies, sia 

participant en la formulació de la política exterior de l’Estat.  

Valors i principis instrumentals  

L’acció exterior de Catalunya es fonamenta en uns principis que, en gran manera, són 

també els principis i valors fonamentals del sistema internacional. L’Estatut d’Autonomia de 
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Catalunya inclou algunes referències que emmarquen aquests valors i principis, com són la 

Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets 

Humans, i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen 

i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.  

A més de l’Estatut, existeixen altres disposicions legals que estableixen els principis 

informadors de l’acció exterior de la Generalitat, com ara la Llei 26/2001, de cooperació al 

desenvolupament; la Llei 21/2003, de foment de la pau, i la Llei 14/2007, de l’Institut Català 

Internacional per la Pau. D’aquest conjunt de disposicions legals i de la identitat i 

consciència col·lectiva del poble català que, tal com es diu en el preàmbul de l’Estatut, 

“continua proclamant avui com a valors superiors de la seva vida col·lectiva, la llibertat, la 

justícia i la igualtat”, es poden inferir els valors i principis que han d’inspirar l’acció exterior de 

Catalunya.  

En aquest sentit, constitueix una obligació legal, tal com estableix l’article 4.3 de l’Estatut, 

que els poders públics de Catalunya promoguin els valors superiors expressats en el nostre 

ordenament jurídic i que orientin les seves polítiques d’acord amb els principis rectors que 

estableixen la Constitució i l’Estatut. Es tracta, doncs, d’uns valors i principis que han 

d’inspirar totes les polítiques públiques. 

Així doncs, l’acció exterior del Govern es fonamenta en els següents valors: 

 La promoció dels valors superiors de la vida col·lectiva, que, de manera específica, se 

sintetitzen en sis eixos fonamentals: la democràcia, la promoció i la defensa de la pau i 

la seguretat humana, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, l’equitat 

de gènere, la promoció del pluralisme i la interculturalitat i la promoció del 

desenvolupament humà sostenible, que coincideixen amb els pilars del sistema de les 

Nacions Unides. 

 La promoció de la llengua i la cultura catalanes com a eixos de la nostra identitat que 

ens caracteritzen com una societat oberta al diàleg, el pluralisme i la diversitat i amb 

una clara vocació de prosperar i interactuar lliurement amb altres cultures de tot el món 

d’una manera mútuament beneficiosa. 

 La promoció dels valors i objectius del projecte polític de la Unió Europea, que 

constitueix l’espai polític i geogràfic de referència de Catalunya. Així, totes les 

polítiques públiques han d’incorporar, coherentment, els valors, els principis i les 

obligacions que es deriven de la pertinença a la Unió Europea.  
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Establerts aquests valors fonamentals, l’acció exterior del Govern de la Generalitat s’ha de 

regir pels principis instrumentals següents:  

 La voluntat d’impulsar i fomentar la projecció de Catalunya a l’exterior, tot promovent 

els seus interessos i promocionant els valors fonamentals en què s’inspira. 

 La recerca del consens polític en les grans orientacions i estratègies de l’acció exterior, 

per donar la continuïtat i l’estabilitat necessàries a unes polítiques a llarg termini. 

 L’actuació directa de la Generalitat de Catalunya en l’exercici de les seves 

competències en acció exterior. 

 La lleialtat institucional mútua i els principis de bilateralitat i de multilateralitat de les 

relacions entre la Generalitat i l’Estat. 

 La recerca de sinergies amb la política exterior del Govern de l’Estat, especialment en 

aquells àmbits de major interès estratègic per a Catalunya, com ara la política 

euromediterrània o les relacions amb Amèrica Llatina. 

 La garantia de la unitat d’acció del Govern, mitjançant una coordinació, planificació i 

avaluació eficaç de les polítiques públiques en la seva dimensió exterior, tot respectant 

les competències i l’autonomia de cadascun dels actors.  

 La participació de la societat civil en el disseny i, quan escaigui, l’execució de l’acció 

exterior i la promoció de la seva projecció internacional. 

 L’equilibri territorial en la promoció dels interessos del conjunt de Catalunya, fent de la 

internacionalització un eix principal per al desenvolupament i el creixement dels 

diferents territoris, tot respectant la diversitat, la varietat i la riquesa del territori i 

reconeixent el potencial de la capitalitat de Barcelona. 

 La contribució en la provisió de béns públics globals amb la voluntat de 

responsabilitzar-se dels fenòmens d’escala mundial (sobirania alimentària, lluita contra 

el canvi climàtic, seguretat humana, etc.). 
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Missió i objectius estratègics 

El Govern té la responsabilitat de fer avançar el país actuant en l’escenari internacional com 

un actor global. Com a conseqüència, la missió del Govern en acció exterior es concreta a: 

Fer de Catalunya un actor global responsable, eficaç, influent i de prestigi, que orienta 

la seva acció exterior d’acord amb els seus valors en defensa dels interessos i la 

promoció del progrés i el benestar de la societat catalana, en el marc de la 

construcció d’un ordre global més just i solidari. 

Aquesta missió s’ha de dur a terme de forma coherent i compromesa amb els valors propis 

definits anteriorment i s’ha de concretar en els objectius estratègics següents: 

1. Exercir plenament les competències estatutàries en acció exterior, amb un disseny 

institucional adequat i instruments per al compliment del marc estatutari, garantint la 

coherència i la coordinació de les accions exteriors i l’eficàcia de les actuacions. 

2. Posicionar Catalunya com un actor de referència per a d’altres governs, organismes 

internacionals i xarxes de cooperació interregional, per tal d’influir en aquelles polítiques 

i decisions de caràcter global que puguin afectar Catalunya i el seu àmbit de responsabilitat 

internacional. 

3. Desplegar una estratègia de diplomàcia pública, en cooperació amb els diferents 

agents socials i econòmics i els generadors d’opinió nacionals i estrangers, per contribuir a 

una millor projecció de la imatge de Catalunya a l’exterior. 

4. Promoure la internacionalització socioeconòmica de Catalunya, per tal de garantir la 

competitivitat internacional del sector econòmic però també de la societat en el seu conjunt. 

5. Consolidar Catalunya com un actor internacional compromès, responsable i 

solidari, d’acord amb els valors que subscriu i que la caracteritzen com a país. 
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L’estratègia d’acció exterior del Govern de Catalunya 

El desplegament dels objectius estratègics definits anteriorment es desglossen en els 

següents objectius operatius i actuacions prioritàries: 

1. Exercir plenament les competències en acció exterior 

L’acció exterior del Govern de Catalunya és una política transversal que es fonamenta en la 

dimensió internacional de les competències pròpies i en la defensa i promoció dels 

interessos de Catalunya. Des del Govern de Catalunya cal treballar per bastir un marc jurídic 

i polític consistent que garanteixi la coherència de tota l’acció exterior i el desplegament al 

màxim de les competències en aquest àmbit previstes a l’Estatut d’Autonomia.  

1.1. REFORMAR I ACTUALITZAR LA NORMATIVA I EL FUNCIONAMENT DE L’ACCIÓ EXTERIOR 

» Consolidar l’acció exterior del Govern 

En la darrera dècada, l’acció exterior ha anat guanyant rellevància política i s’ha consolidat 

com un àmbit transversal de l’acció de govern. Independentment de la concreció política que 

en cada moment adopti el Govern de Catalunya, és òbvia la importància i la centralitat de 

l’acció exterior en l’agenda política i en les estratègies de futur de la Generalitat de 

Catalunya.  

Cal que el Govern disposi, en la línia que ja ha anat desenvolupant, d’una estructura 

específica, eficaç i coherent, del màxim nivell político-administratiu possible, per a la direcció 

i coordinació de l’acció exterior. 

Aquesta estructura específica ha de coordinar les relacions exteriors del Govern i impulsar 

les reformes administratives i polítiques necessàries per a desenvolupar eficaçment una 

acció exterior ambiciosa al servei del país i dels seus ciutadans. Al mateix temps, aquesta 

estructura ha de coordinar i donar suport a les unitats de cada departament responsables de 

l’acció exterior que es porta a terme des dels respectius àmbits sectorials. 
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» Promoure la Llei de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya 

La concreció i l’articulació política, institucional i administrativa de les disposicions 

estatutàries en matèria d’acció exterior aconsella iniciar els treballs per a la redacció d’una 

futura Llei de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta nova llei ha de desenvolupar les capacitats i instruments que l’Estatut atribueix a la 

Generalitat en matèria d’acció exterior i ha d’orientar-la cap a la defensa dels interessos 

generals del país i cap a la consecució de resultats tangibles en benefici del benestar social i 

progrés econòmic de Catalunya. Al mateix temps, aquest desplegament legislatiu s’haurà de 

bastir sobre un consens parlamentari d’ampli abast per dotar d’una major seguretat jurídica 

l’acció exterior del Govern, i crear un marc més estable per a la consecució dels objectius a 

assolir.  

» Actualitzar el marc normatiu de la cooperació per al desenvolupament 

La cooperació per al desenvolupament constitueix l’àmbit més consolidat de l’acció exterior 

del Govern, amb una llei pròpia, un ferm compromís parlamentari, instruments de 

planificació i òrgans de coordinació, assessorament i participació que permeten parlar amb 

propietat d’una política pública específica. En aplicació de la Llei, en els darrers anys s’han 

aprovat dos Plans Directors de Cooperació al Desenvolupament (2003-2006 i 2007-2010), 

els quals han permès un desplegament sense precedents de la política de cooperació per al 

desenvolupament, tant en l’assignació de recursos com en l’eficàcia i la qualitat de l’ajut. 

L’etapa que s’inicia ara i que estarà marcada per l’aprovació d’un nou Pla Director (2011-

2014) serà, doncs, la de consolidació d’aquesta política pública, sense deixar de seguir 

avançant en la millora qualitativa de l’ajut i en el compromís amb el finançament del 

desenvolupament humà per part de Catalunya.  

La Llei de cooperació per al desenvolupament regula, entre d’altres qüestions, la planificació 

i la programació de la política de cooperació per al desenvolupament i els seus òrgans 

rectors i de coordinació, col·laboració i consultius. Amb l’aplicació efectiva de la Llei i dels 

seus reglaments de desplegament, s’han anat posant de manifest alguns desajustaments o 

mancances, més o menys importants, en el marc normatiu de la política de cooperació per al 

desenvolupament. En paral·lel, s’han produït canvis significatius en les institucions i a la 

societat catalana, com ara l’aprovació del nou Estatut de Catalunya, amb un nou model de 

finançament, o l’eclosió del fenomen migratori. També han estat importants els canvis en 

l’escena internacional i específicament en les polítiques de cooperació per al 

desenvolupament. 



  

Carrer de la Pietat, 2 
08002 Barcelona 
Tel. 93 554 51 01 
Fax 93 554 51 07 

24

Tot això aconsella fer una revisió, durant el proper quadrienni, de la Llei de cooperació per al 

desenvolupament, amb l’objectiu d’adaptar-la al nou context. A més, i pel que fa als òrgans 

rectors de la política de cooperació, caldrà també reformar la Llei de creació de l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament i els seus estatuts.  

» Actualitzar el marc legal de la ciutadania catalana a l’exterior  

La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, 

i la normativa de desplegament han estat aplicades els darrers tretze anys, sense que hi 

hagi hagut en el decurs d’aquest període cap adaptació als canvis socials, culturals, 

econòmics o legislatius que afecten les comunitats catalanes de l’exterior. Així, en molts dels 

seus preceptes, aquesta llei ha quedat obsoleta o inaplicable. A més, els destinataris 

d’aquesta norma són les comunitats catalanes enteses com a entitats i en queden fora els 

ciutadans catalans a nivell individual. 

En els darrers anys, s’han produït reformes legislatives rellevants que afecten aquest àmbit i 

que fan necessària l’actualització de la normativa vigent en matèria de ciutadania i 

comunitats de l’exterior. En primer lloc, l’article 13 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya fa, 

per primera vegada, un reconeixement explícit de la presència de comunitats catalanes a 

l’exterior i del suport que han de rebre per part del Govern. El mateix Estatut també reconeix 

a l’article 7.2 els drets polítics de què, com a catalans, gaudeixen les persones residents a 

l’estranger que han tingut el seu darrer veïnatge civil a Catalunya i els seus descendents.  

En segon lloc, a escala estatal, l’aprovació de la Llei 40/2006, de l’Estatut de la ciutadania 

espanyola a l’exterior, va establir un nou marc de col·laboració i coordinació entre l’Estat i les 

comunitats autònomes en matèria dels seus ciutadans a l’exterior i en les opcions de retorn. 

Paral·lelament, la Llei 52/2007, de la memòria històrica, va introduir canvis significatius en la 

normativa d’accés a la nacionalitat, incrementant considerablement el nombre de persones 

amb nacionalitat espanyola inscrites al Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE), 

fet que ha incrementat considerablement el nombre de ciutadans de Catalunya residents a 

l’exterior. 

Un tercer factor que motiva la necessitat d’impulsar una nova llei són els canvis de tipus 

tecnològic. L’aparició i l’ús de les noves tecnologies ha comportat, també, que alguns dels 

preceptes de la Llei 18/96 es puguin simplificar d’acord amb un model basat en els principis i 

eficiència de l’Administració pública. 
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Tot això fa necessària l’aprovació d’una nova llei de les comunitats i la ciutadania catalana 

de l’exterior que respongui a un doble objectiu. D’una banda, cal regular els drets i els 

deures individuals de la ciutadania catalana de l’exterior i establir els mecanismes registrals i 

operatius que en permetin l’adequat exercici. D’altra banda, cal actualitzar i modernitzar els 

instruments de relació i suport a les comunitats catalanes de l’exterior. 

1.2. COORDINAR L’ACCIÓ EXTERIOR DEL GOVERN I DONAR-HI SUPORT 

» Consolidar el Comitè de Seguiment de l’Acció Exterior com a òrgan de 
proposta, seguiment i coordinació  

Donada la transversalitat del treball que es du a terme per part de l’òrgan competent en 

matèria d’acció exterior, la planificació anual del treball d’aquest òrgan només té sentit si té 

en compte la previsió d’activitats internacionals de la resta de departaments.  

En la línia iniciada pel Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació 

executiva de l’acció exterior del Govern, cal fomentar la direcció, la coordinació 

interdepartamental i l’òrgan competent en matèria d’acció exterior des d’una visió de conjunt 

del Govern, alineant estratègicament i generant sinergies entre les diferents polítiques 

sectorials amb projecció exterior. Alhora, cal protocol·litzar convenientment els diferents 

procediments per tal de garantir l’eficàcia global de l’acció exterior, dotant l’Administració 

d’instruments àgils de gestió de la informació i de metodologies de treball eficients i 

creadores de bones pràctiques.  

Tal com estableix el mateix Decret, el Comitè de Seguiment de l’Acció Exterior, constituït a 

nivell dels secretaris generals del Govern, és el principal òrgan de proposta, seguiment i 

avaluació del Pla de l’Acció Exterior. L’òrgan competent en matèria d’acció exterior ha de 

convocar anualment el Comitè per presentar les principals accions dutes a terme durant 

l’any per al compliment dels objectius estratègics i operatius i per conèixer les accions que 

els diversos departaments considerin prioritàries en el seu àmbit sectorial. Paral·lelament, al 

llarg de l’any, es seguiran convocant reunions de seguiment de tipus tècnic per tractar amb 

més detall les accions previstes i el compliment de les accions acordades. 

La futura Llei de l’acció exterior haurà de preveure la figura del Comitè de Seguiment de 

l’Acció Exterior com a òrgan de coordinació de l’acció exterior del Govern. En qualsevol cas, 

el Comitè de Seguiment de l’Acció Exterior haurà d’estar informat de l’agenda dels diversos 

òrgans col·legiats de coordinació interdepartamental que tractin específicament sobre 
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polítiques amb una dimensió exterior, com la Comissió Interdepartamental de Cooperació al 

Desenvolupament o la Comissió Interdepartamental d’Immigració. 

» Desenvolupar una eina de coordinació i gestió de la informació sobre acció 
exterior 

Per facilitar la coordinació de l’acció exterior i avançar cap a una gestió racional de la 

informació actual i històrica sobre les relacions exteriors de Catalunya, cal continuar 

treballant per consolidar l’Externet, un sistema telemàtic d’informació i intercomunicació 

entre totes les unitats del Govern implicades en l’acció exterior.  

Aquest instrument ha de permetre posar a disposició de tots els departaments del Govern 

aquella informació que es gestiona des de l’òrgan competent en matèria d’acció exterior i 

que és d’utilitat per a l’acció exterior de qualsevol departament, a més de compartir la 

informació sobre les actuacions i els projectes governamentals internacionals que els 

diversos departaments tinguin previst dur a terme.  

» Garantir la coherència en la signatura d’acords de col·laboració del Govern 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 195, autoritza la Generalitat a subscriure 

acords de col·laboració amb autoritats estrangeres o organismes internacionals per a la 

promoció dels seus interessos. Cal, doncs, que el Govern reguli les formes d’aplicació 

d’aquest instrument per tal de garantir que se’n fa un ús ordenat i que els seus continguts 

són coherents amb els objectius definits per aquest Pla. 

Els acords marc de col·laboració, que hauran de ser aprovats pel Govern, constitueixen 

l’instrument polític mitjançant el qual les parts signants expressen el seu consentiment mutu 

entorn d’uns determinats compromisos de caràcter transversal. 

D’altra banda, els departaments del Govern poden subscriure acords sectorials sobre 

matèries circumscrites al seu àmbit competencial. En tot cas, caldrà garantir, a través d’una 

comunicació prèvia a l’òrgan competent, que aquests acords s’emmarquen dins de les línies 

estratègiques d’aquest Pla i que els compromisos assumits no contradiuen o comprometen 

la coherència de l’acció exterior. Aquest mateix òrgan haurà de vehicular la comunicació 

corresponent al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, prèviament a la seva signatura. 

Sens perjudici dels aspectes generals que reguli la futura Llei de l’acció exterior en relació 

amb els acords de col·laboració, a curt termini caldrà adequar els procediments previstos al 
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Decret 52/2005, del registre de convenis de col·laboració i cooperació, per tal de donar la 

cobertura jurídica necessària a aquests principis en la línia establerta pel Decret 42/2008, de 

coordinació executiva de l’acció exterior.  

» Garantir la coherència entre l’acció exterior i les relacions del Govern amb la 
Unió Europea 

D’acord amb la realitat de la integració europea, l’Estatut d’Autonomia aborda de forma 

separada, però consecutiva, les relacions amb la Unió Europea i l’acció exterior. Amb 

independència de la concreció institucional que cada Govern adopti, caldrà garantir la 

coherència entre ambdós àmbits d’acció en la visió estratègica de Catalunya. Igualment, 

caldrà generar sinergies transversals i sectorials en les actuacions davant les institucions 

europees; en les relacions bilaterals amb els governs de la Unió Europea; en la participació 

en les xarxes de cooperació interregional i transfronterera, i en l’articulació de la política 

exterior de la Unió Europea. 

» Incardinar l’actuació dels consorcis i fundacions en l’àmbit de les relacions 
internacionals presents a Catalunya amb els objectius de l’acció exterior  

El Govern, en col·laboració amb altres administracions i ens públics, dóna suport a les sis 

institucions de referència en l’àmbit de les relacions internacionals presents a Catalunya: el 

Patronat Catalunya Món, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), la Casa Àsia, la Casa 

Amèrica, el Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) i l’Institut 

Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).  

Aquests think tanks compten amb una àmplia expertesa geogràfica i sectorial reconeguda 

en l’àmbit de les relacions internacionals. Es tracta d’entitats fortament arrelades a 

Catalunya, amb una àmplia xarxa de contactes, que participen activament en debats 

internacionals, acullen seminaris amb figures de rellevància, fomenten la reflexió i el diàleg i 

generen opinió, idees i documents d’anàlisi des d’una perspectiva catalana.  

Des del Govern de Catalunya s’ha d’articular una interlocució permanent amb aquestes 

institucions, per fer-les partícips de la definició i el desplegament de l’acció exterior de 

Catalunya i instrumentalitzar-les com a agents de la seva acció exterior i com a canals de 

transmissió cap a la societat civil i actors de diplomàcia pública. Cal, també, seguir 

potenciant l’activitat d’aquests centres d’estudi, formació, recerca i difusió com a marc de 

col·laboració amb l’Estat, l’Ajuntament de Barcelona, les universitats i altres ens públics de 

Catalunya per a la promoció d’interessos compartits en l’àmbit de l’acció exterior. 
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1.3. REFORÇAR EL COMPROMÍS MUTU ENTRE LA GENERALITAT I EL GOVERN DE L’ESTAT 

EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ EXTERIOR DE CATALUNYA 

» Desenvolupar mecanismes de col·laboració en aquells àmbits de política 
exterior on l’Estat té competència exclusiva 

La competència exclusiva de l’Estat en matèria de relacions internacionals ha estat 

clarament delimitada pel Tribunal Constitucional en reiterades sentències. La governança 

multinivell, el desenvolupament de l’estat de les autonomies, les successives reformes dels 

estatuts, el procés d’integració europea i la globalització han anat configurant l’acció exterior 

de Catalunya com l’àmbit de projecció internacional de les competències pròpies, en 

concurrència amb l’Estat. 

Malgrat que l’Estat exerceix un monopoli sobre els instruments que el dret internacional posa 

a disposició dels subjectes de dret internacional, el desenvolupament de l’acció exterior del 

Govern de Catalunya es fa en plena consonància i col·laboració amb el Govern de l’Estat. 

Sobre la base del principi general segons el qual la Generalitat és Estat, cal treballar per 

aconseguir el compromís del Govern estatal en el suport a la projecció internacional de 

Catalunya i al desplegament de la dimensió exterior de les competències pròpies.  

El mandat estatutari comporta una negociació bilateral amb l’Estat per al desenvolupament 

de mecanismes de col·laboració en aquells àmbits on el Govern estatal té la competència 

exclusiva o per als quals sigui més eficaç emprar els mitjans i els instruments de 

l’Administració de l’Estat. Aquest és el cas, per exemple, de l’assistència als ciutadans a 

l’exterior, especialment quan es trobin implicats en situacions d’emergència o inseguretat, la 

planificació de visites institucionals, el suport a l’activitat del cos consular a Catalunya o la 

participació en negociacions internacionals.  

El Govern de Catalunya considera que aquesta col·laboració s’ha de desenvolupar a nivell 

bilateral per mitjà de la Subcomissió d’Afers Europeus i Acció Exterior de la Comissió 

Bilateral Generalitat-Estat, que és el marc adequat per acordar les mesures de col·laboració 

i cooperació mútua i per assegurar al Govern de Catalunya els instruments jurídics i polítics 

adequats per al desenvolupament de la seva acció exterior.  
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» Garantir la participació del Govern de Catalunya en la negociació de tractats 
internacionals que afectin les competències pròpies 

L’article 196 de l’Estatut preveu la participació de la Generalitat en la negociació de tractats 

internacionals celebrats per l’Estat. Si bé la conclusió d’aquests acords és competència 

exclusiva de l’Estat, aquest ha d’informar prèviament el Govern de Catalunya sobre els actes 

de subscripció que afecten d’una manera directa i singular les competències de Catalunya i, 

en aquest cas, el Govern i el Parlament poden adreçar al Govern de l’Estat les observacions 

que considerin pertinents. Igualment, el Govern de Catalunya pot sol·licitar a l’Estat que 

integri representants de Catalunya en les delegacions negociadores o demanar al Govern 

estatal la celebració de tractats internacionals en les matèries que siguin competència de la 

Generalitat. 

Des del Govern de la Generalitat s’ha de treballar per garantir la participació adequada de 

Catalunya en la negociació d’aquest tipus de tractats, mitjançant l’òrgan competent en 

matèria d’acció exterior i l’adopció de la normativa adient. 

» Treballar en la recerca de sinergies entre l’acció exterior del Govern de 
Catalunya i la política de relacions internacionals de l’Estat 

Més enllà de l’exercici autònom de les competències que l’Estatut atribueix al Govern de la 

Generalitat, l’acció exterior de Catalunya pot multiplicar els seus efectes amb l’aprofitament 

de la sinergia de les relacions diplomàtiques de tota mena que pot desenvolupar l’Estat 

Espanyol. 

Aquesta recerca de les complementarietats i la complicitat en les relacions internacionals té 

la seva expressió més nítida en la política relacionada amb el projecte euromediterrani. Però 

és també notable en d’altres àmbits, com el de les relacions bilaterals amb els països del 

nord de l’Àfrica o amb els països llatinoamericans. 

1.4. DESPLEGAR I CONSOLIDAR LA XARXA DE DELEGACIONS DEL GOVERN A L’EXTERIOR  

» Desenvolupar i concretar un model integrat i coherent de representació exterior 

Des de l’any 1986, el Govern de Catalunya ha anat desplegant una xarxa d’oficines 

sectorials, vinculades a ens públics de naturalesa diversa, que tenen per finalitat promoure 

el comerç exterior, atreure inversions, difondre la llengua i la cultura catalana al món, 
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promocionar el turisme, gestionar la immigració o dinamitzar la cooperació catalana al 

desenvolupament. 

Des de l’entrada en vigor del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, s’ha sumat un nou 

element a la representació del Govern de Catalunya a l’exterior. L’article 194 reconeix la 

possibilitat d’establir delegacions a l’exterior per a la promoció dels interessos de Catalunya. 

En aplicació d’aquest article, i com a culminació de la tasca desenvolupada durant dècades 

per les oficines sectorials, el Govern de Catalunya ha establert cinc delegacions en països 

considerats estratègics, amb l’objectiu d’establir una presència institucional pròpia, així com 

de coordinar i donar una major coherència a l’acció exterior. 

Com a resultat d’aquest nou plantejament, avui la representació de Catalunya a l’exterior 

està formada per la xarxa de delegacions del Govern i per les oficines de representació a 

l’Alguer i a Perpinyà, així com per les oficines sectorials d’ACC1Ó, de l’Institut Català de les 

Indústries Culturals, de l’Agència Catalana de Turisme, del Servei d’Ocupació de Catalunya, 

de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de l’Institut Ramon Llull. 

Les delegacions són concebudes com un instrument de gestió de la dimensió internacional 

de les competències pròpies de la Generalitat i actuen com a coordinadores de les oficines 

sectorials existents. En aquest sentit, les delegacions assumeixen la representació ordinària 

del Govern de Catalunya en el seu àmbit geogràfic, treballen per a la promoció dels 

interessos de Catalunya en tots els àmbits i coordinen les polítiques i els organismes del 

Govern en l’àmbit geogràfic de cada delegació, d’acord amb els objectius definits pel Pla de 

l’Acció Exterior. 

En plena era de la societat de la informació, la presència del Govern a l’exterior ofereix un 

valor afegit respecte de la comunicació a distància, ja que permet el contacte directe amb els 

interlocutors i amb la realitat política, social i econòmica del país. Aquest model permet 

l’obtenció d’informació i relacions de primera mà, cosa que afavoreix la captació 

d’oportunitats i la millora de les capacitats de negociació i defensa dels interessos de 

Catalunya. Les delegacions són, en definitiva, un instrument flexible i innovador al servei de 

les polítiques públiques del Govern que redunden, en última instància, en la millora de la 

qualitat de vida dels ciutadans i en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. 

Amb la creació d’una xarxa de delegacions del Govern a l’exterior s’ha avançat cap a una 

racionalització i modernització de la presència institucional de la Generalitat al món, però 

encara cal consolidar aquest nou model de representació exterior, aclarint l’estatus jurídic 

internacional de les delegacions, reforçant-ne l’estructura organitzativa i dotant-les del 
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personal especialitzat amb l’estatus necessari per exercir les seves funcions. Sens perjudici, 

doncs, de la regulació general que en un futur introdueixi la legislació sobre acció exterior, a 

curt termini el Govern aprovarà un decret que defineixi i reguli el marc general de les 

delegacions i les oficines sectorials del Govern a l’exterior. 

Considerant el principi general segons el qual la Generalitat és Estat, el Govern ha de 

treballar, sense renunciar a les seves pròpies estratègies i autonomia de gestió, per 

desenvolupar una major col·laboració entre les representacions de la Generalitat i de l’Estat, 

com a millor camí perquè les delegacions i el seu personal es puguin acollir als drets, 

immunitats i privilegis previstos per la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques. 

Tal com ja s’ha estat fent, les delegacions han d’unificar en un mateix espai totes les 

dependències i el personal de la Generalitat ubicats en una mateixa ciutat per tal de 

coordinar i enfortir l’acció exterior, d’acord amb els principis d’eficiència, eficàcia i 

optimització de recursos humans i materials. En aquest sentit, cal implementar les reformes 

administratives necessàries per a la consolidació de les delegacions del Govern a l’exterior 

com un nou instrument de l’Administració al servei de l’acció exterior de tots els 

Departaments. 

Per consolidar les delegacions com a òrgans de suport al conjunt del Govern, cal reforçar-

les tant políticament com administrativament perquè esdevinguin el vèrtex de la 

representació exterior de Catalunya, enfortint el seu caràcter transversal i definint la relació 

de jerarquia i de col·laboració amb les oficines sectorials de la seva jurisdicció. 

D’altra banda, l’Administració de la Generalitat encara no està prou preparada per actuar 

fora de les fronteres de Catalunya. És, doncs, urgent adoptar les mesures oportunes de 

modernització de l’administració perquè el marc jurídic i la gestió administrativa puguin 

adaptar-se de forma flexible a les particularitats de cada país, especialment en aquells on el 

Govern hi té una delegació o oficina sectorial. 

Per últim, en la mesura que augmenta la necessitat de personal a l’exterior, ja sigui 

desplaçat o contractat en origen, és necessari que el Govern avanci cap a la concreció d’un 

sistema transparent i homogeni per dotar les delegacions i les oficines sectorials del 

personal especialitzat necessari per desenvolupar les seves funcions. 
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» Desplegar la xarxa de delegacions als països prioritaris de l’acció exterior 

La consolidació d’un model integrat i coherent ha de ser la principal prioritat del Govern en 

matèria de representació exterior. Una vegada superada la primera fase del desplegament 

de la xarxa de delegacions en els països prioritaris de l’acció exterior, és el moment adequat 

per consolidar la seva estructura i el seu funcionament al si del Govern abans d’abordar una 

ampliació de la xarxa, que en tot cas serà inevitable a mitjà termini. Una vegada 

implementades les reformes que implica el nou model de representació exterior i garantit el 

funcionament òptim de les delegacions i oficines sectorials, caldrà abordar una ampliació de 

la xarxa de delegacions d’acord amb les prioritats que aquest Pla estableix per a l’acció 

exterior del conjunt del Govern. 

Per tal de reforçar la relació de veïnatge amb els països del Magrib, és convenient establir 

una Delegació del Govern al Marroc, que treballi principalment en els àmbits de la 

immigració, la cooperació per al desenvolupament, el comerç i la inversió exterior, la 

promoció cultural i lingüística i la cooperació política. 

D’altra banda, amb l’objectiu d’enfortir les relacions històrico-culturals amb els països llatins 

de l’Amèrica Central i del Nord, caldria obrir una Delegació del Govern a Mèxic. Aquesta 

delegació centraria els seus objectius en el suport a la ciutadania i a les comunitats 

catalanes de l’exterior, en la promoció de la llengua i la cultura, en la internacionalització de 

l’economia i en l’enfortiment de les relacions intergovernamentals amb les autoritats 

mexicanes i centreamericanes. 

En tercer lloc, les economies emergents d’Àsia-Pacífic constitueixen un àmbit on Catalunya 

hi té uns interessos econòmics, comercials i turístics creixents que justifiquen l’establiment 

d’una Delegació del Govern a l’Àsia, que també treballi en l’àmbit de la immigració i la difusió 

de la llengua i la cultura catalanes. 

Aquesta priorització no exclou, en qualsevol cas, la possibilitat d’establir unes altres 

delegacions en aquells països prioritaris de l’acció exterior, amb qui el Govern de Catalunya 

tingui uns interessos i unes relacions creixents. 
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1.5. PROMOURE LA CAPACITACIÓ I L’ESPECIALITZACIÓ DEL PERSONAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ACCIÓ EXTERIOR 

» Fomentar la creació d’una massa crítica d’especialistes en l’àmbit de les 
relacions internacionals 

Cal que Catalunya pugui comptar amb una massa crítica d’especialistes en l’àmbit de les 

relacions internacionals, la cooperació per al desenvolupament, la pau i els drets humans, la 

diplomàcia pública o la negociació internacional, que estigui àmpliament capacitada per 

treballar pel Govern de Catalunya, tant a la mateixa administració o bé desplaçada a les 

delegacions a l’exterior, en organismes multilaterals, en xarxes interregionals o dins les 

estructures administratives o d’altres governs.  

El Govern ha de donar el suport necessari perquè les universitats catalanes promoguin una 

formació especialitzada en aquests àmbits, ha d’afavorir la concessió de beques que 

permetin seguir aquests estudis en universitats catalanes o internacionals i ha de fomentar 

les pràctiques en organismes internacionals o governs estrangers. 

Igualment, cal que el Govern tingui identificats aquells professionals altament qualificats en 

els diversos àmbits de les relacions internacionals per tal que puguin donar resposta a 

demandes concretes de l’Administració en els seus àmbits d’expertesa. 

» Dotar el Govern del personal especialitzat adequat i facilitar la incorporació 
d’experts altament qualificats en l’àmbit de l’acció exterior 

La gestió de l’acció exterior és un àmbit d’actuació molt específic per al qual es requereixen 

unes aptituds i competències molt determinades que l’actual sistema de provisió d’empleats 

públics no sempre garanteix. 

Per garantir una acció exterior de primer nivell, cal poder comptar amb una administració 

pública eficient, amb un coneixement global de la realitat internacional, flexible davant els 

canvis i les noves oportunitats, amb capacitats lingüístiques i domini de les tècniques de 

negociació internacional que li permetin moure’s amb normalitat en contextos internacionals i 

davant les relacions amb altres governs o organismes internacionals.  

Per a l’adequació progressiva del conjunt de l’Administració pública catalana a les 

necessitats i els reptes d’un país cada cop més internacionalitzat i amb oportunitats que 

tenen lloc en diversitat d’escenaris i amb estratègies a diferents nivells, és necessari 
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desenvolupar un programa de formació que afavoreixi la capacitació professional del 

personal de la Generalitat i li permeti ocupar, amb eficàcia, els llocs de treball que ofereix el 

Govern en l’àmbit internacional. Aquest programa ha de ser capaç d’aprofitar tots els 

recursos de formació ja disponibles, des dels que pugui proporcionar l’escola diplomàtica 

fins als que ja ofereixen les universitats catalanes, les institucions europees o la mateixa 

Escola d’Administració Pública de la Generalitat. 

Paral·lelament, és necessari que el Govern contempli la definició d’un àmbit funcional propi 

de l’acció exterior, que garanteixi un sistema específic de selecció i provisió dels llocs de 

treball vinculats amb les relacions internacionals i amb la Unió Europea i la cooperació per al 

desenvolupament. 

Finalment, per guanyar en influència en l’escenari internacional, és imprescindible que 

l’Administració catalana flexibilitzi els sistemes d’incorporació de personal expert altament 

qualificat de prestigi reconegut amb una trajectòria professional vinculada a organismes 

multilaterals, uns altres governs o institucions internacionals.  

2. Posicionar Catalunya com un actor de referència per a d’altres 
governs, organismes internacionals i xarxes interregionals 

L’òrgan competent en matèria d’acció exterior és el responsable de coordinar les relacions 

institucionals amb els governs, els organismes internacionals i les xarxes de cooperació 

interregional d’interès general per al Govern de Catalunya, sens perjudici de les 

competències que corresponguin als departaments. En aquest sentit, ha de vetllar per 

ordenar i prioritzar aquestes relacions sobre la base dels criteris geogràfics i sectorials 

definits per aquest Pla, de manera que responguin als interessos del país i que es garanteixi 

el compliment dels acords i dels compromisos assumits per part del Govern.  

2.1. GARANTIR QUE LES RELACIONS BILATERALS S’ESTRUCTURIN D’ACORD AMB LES 

PRIORITATS GEOGRÀFIQUES I SECTORIALS DEL GOVERN 

» Estructurar i delimitar l’abast de les relacions bilaterals amb altres governs 

Des de fa dècades, el Govern de Catalunya, per iniciativa pròpia o aliena, ha desenvolupat 

una sèrie de contactes i relacions bilaterals amb altres governs per motius diversos. En 

primer lloc, la gestió de la majoria de les competències de la Generalitat comporta una 
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interacció amb governs o autoritats estrangeres. En segon lloc, la defensa i promoció dels 

interessos de Catalunya sovint es juguen fora de les fronteres de Catalunya. Finalment, si bé 

és cert que hi ha polítiques públiques del Govern que s’han desenvolupat sobre la base de 

polítiques públiques d’altres governs, també ho és que, en ocasions, algunes polítiques 

públiques de Catalunya són font d’inspiració i referents internacionals. Aquest és el cas, 

entre d’altres, del sistema sanitari o educatiu, de les polítiques de joventut, de gènere o 

d’immigració, del sistema penitenciari, de la gestió de l’ocupació, de l’agricultura, o dels 

processos electorals. 

Ara bé, aquestes relacions bilaterals sovint són conseqüència de situacions conjunturals i no 

sempre responen a uns interessos generals ni a unes prioritats clarament definides. En 

aquest context, un dels reptes de l’acció exterior és precisament garantir que les relacions 

bilaterals responguin als objectius i prioritats definits pel Pla de l’Acció Exterior. Per aquest 

motiu, el Pla estableix els criteris generals per a l’aplicació dels diversos instruments que 

articulen les relacions bilaterals i, al mateix temps, determina les prioritats geopolítiques que 

han de regir l’establiment de relacions bilaterals amb uns altres governs. 

En cada cas, l’abast i l’ús dels instruments de relació bilateral han de ser conseqüents amb 

els interessos i els compromisos assumits pel Govern de Catalunya i l’altra part, d’acord amb 

el Pla de l’Acció Exterior. 

En primer lloc, en l’àmbit de les seves competències estatutàries, el Govern de Catalunya 

pot signar acords marc de col·laboració, que impliquin diversos àmbits sectorials, amb 

aquells governs que responguin als criteris prioritaris definits per aquest Pla. La signatura de 

l’acord pot estar precedida per una declaració conjunta on les parts expressen el seu desig 

d’establir una cooperació en diversos àmbits. En qualsevol cas, la signatura d’un acord marc 

comporta l’assumpció d’un compromís de cooperació bilateral entre les dues parts, que es 

vehicula mitjançant l’aprovació de successius plans de treball per part de la corresponent 

comissió bilateral de caràcter paritari, on estaran representats tots els departaments 

implicats. En aquests casos, s’hauran d’establir partides pressupostàries específiques i 

promoure convocatòries públiques conjuntes per finançar i desenvolupar els projectes de 

cooperació bilateral amb aquests països, d’acord amb el que estableixin els corresponents 

plans de treball. 

En segon lloc, el Govern pot definir una agenda bilateral amb uns altres governs prioritaris 

quan existeixi l’interès de desenvolupar una relació més estreta per mitjà de la cooperació 

en diversos àmbits sectorials. L’agenda bilateral és un document de treball que recull els 
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temes d’interès mutu però no constitueix un compromís per a assolir aquesta col·laboració 

per cap de les parts. 

En tercer lloc, els diversos departaments del Govern poden impulsar la signatura d’acords 

de cooperació sectorial amb aquells països considerats estratègics per al desenvolupament 

de la dimensió exterior de les seves polítiques, sempre que el compromís de cooperació 

bilateral estigui circumscrit al seu àmbit competencial. En aquests casos, els acords 

sectorials hauran de respondre a les prioritats definides en els respectius instruments de 

planificació sectorial dels departaments implicats i estar alineats amb els objectius 

estratègics del Govern. 

Finalment, el Govern de Catalunya manté una intensa agenda de contactes institucionals 

amb autoritats estrangeres, sovint de caràcter protocol·lari, que no han de comportar 

l’establiment de relacions bilaterals estructurades, si no responen als objectius i prioritats 

definits per aquest Pla. 

En tots els casos, l’òrgan competent en matèria d’acció exterior és el responsable del 

seguiment de les relacions bilaterals del Govern de Catalunya i de la seva adequació als 

objectius i prioritats d’aquest Pla, que, en tot cas, es desenvoluparan, preferentment, amb 

aquells països considerats prioritaris i on la cooperació doni cobertura a més d’un àmbit 

sectorial. 

La definició d’un nombre limitat de països prioritaris, durant el període de vigència d’aquest 

Pla, respon a la voluntat del Govern de Catalunya d’actuar de forma responsable i poder 

donar compliment als compromisos que es desprenen dels acords i de les agendes 

bilaterals. La definició dels països prioritaris s’estructura entorn dels quatre eixos següents: 

les relacions de veïnatge, la projecció internacional de Catalunya, els intercanvis econòmics 

i el compromís pel desenvolupament humà sostenible. 

En tot cas, la consideració de país prioritari no exclou la possibilitat excepcional d’establir 

relacions estructurades amb uns altres països que ofereixin noves oportunitats per a l’acció 

exterior de Catalunya. 

» Reforçar les relacions de veïnatge amb els països de l’entorn geogràfic 

L’acció exterior de Catalunya sempre ha mirat cap a Europa, com ho demostren la voluntat 

primigènia de formar part de la Unió Europea i el suport explícit a tots els processos 

d’integració i d’adhesió de les darreres dues dècades. Cal continuar vetllant per 
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l’aprofundiment i l’ampliació del procés d’integració europea, donant suport al procés 

d’adhesió dels països candidats, condicionat al compliment dels criteris de democratització, 

respecte als drets humans i assoliment del cabal comunitari exigits per la Unió Europea.  

Caldrà, també, enfortir la cooperació amb els països veïns per tal de contribuir des de les 

polítiques de proximitat a una major integració del vell continent. França i Andorra, amb els 

quals ens uneixen, a més de la dimensió transfronterera, importants vincles econòmics, 

socials, lingüístics i culturals, han de concentrar la màxima prioritat del Govern en matèria de 

veïnatge. 

D’altra banda, la Mediterrània ha estat tradicionalment una regió prioritària per a l’acció 

exterior de Catalunya atesa la seva proximitat, els vincles històrics i, darrerament, la 

important presència de ciutadans de la ribera sud de la Mediterrània a Catalunya. De 

manera prioritària, cal intensificar les estretes relacions amb el Marroc, que ha estat el país 

de la ribera sud amb el qual Catalunya ha tingut més capacitat d’incidència, tant per la 

important presència empresarial catalana, com pel manteniment d’una agenda bilateral viva i 

per la consideració de país prioritari per part de la cooperació catalana.  

A més, el Govern ha de continuar fomentant els valors del Procés de Barcelona, com ara 

l’enfortiment de l’estat de dret i la promoció de la pau i dels drets humans, i treballar per 

exercir, amb responsabilitat, la capitalitat de Barcelona de l’espai euromediterrani.  

» Aprofundir les relacions bilaterals que contribueixin a projectar 
internacionalment Catalunya 

El Govern de Catalunya ha d’impulsar i aprofundir la cooperació bilateral amb aquells països 

o territoris que contribueixin a projectar Catalunya com a actor internacional. Aquestes 

relacions poden basar-se en l’existència d’interessos compartits o en l’existència de 

relacions de caràcter històrico-cultural amb països amb importants nuclis de població 

catalana immigrada fruit de l’empremta de la història de Catalunya. Aquest és el cas de 

l’Argentina, l’Uruguai, Mèxic, el Quebec, Flandes, Escòcia, Guangdong o Nuevo León. 

El Govern ha d’aprofundir en la cooperació bilateral amb aquests països per treballar temes 

d’interès compartit i intercanviar experiències en àmbits diversos, que s’han de traduir en 

acords marc de col·laboració o agendes bilaterals. 
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» Potenciar la cooperació bilateral amb els principals socis comercials, 
economies emergents i països capdavanters en recerca i innovació tecnològica  

Catalunya ha mantingut, tradicionalment, un important nombre de relacions econòmiques, 

comercials i turístiques que s’han traduït en nombrosos acords per a la promoció d’aquests 

àmbits. Igualment, existeix un interès creixent per les noves economies emergents i també 

pels països capdavanters en àmbits estratègics com la recerca i la innovació tecnològica. 

A Europa, cal potenciar les relacions amb Alemanya i el Regne Unit, dos països que, 

juntament amb França, encapçalen els rànquings d’intercanvis econòmics i comercials i 

aporten una part molt important del turisme i dels ciutadans de segona residència que visiten 

Catalunya. 

A l’Amèrica del Nord, existeix la voluntat d’incrementar la cooperació bilateral amb els Estats 

Units d’Amèrica i específicament amb els estats de Califòrnia, Nova York i Massachusetts, 

amb una important concentració d’empreses catalanes interessades en els sectors 

agroalimentari i biotecnològic o en la recerca i transferència tecnològica, entre d’altres. 

A l’Amèrica Llatina, cal atendre la importància creixent d’una economia emergent i líder a la 

regió com el Brasil. 

En relació amb l’Àsia-Pacífic, Catalunya ha de mantenir i intensificar les relacions amb una 

potència econòmica i turística com el Japó, i amb economies emergents com l’Índia o la 

Xina, països que, a més, tenen un gran nombre de ciutadans que resideixen a Catalunya. 

En qualsevol cas, cal continuar treballant perquè Catalunya sigui la porta d’entrada dels 

països asiàtics al sud d’Europa i la Mediterrània.  

La importància d’aquests països i la pluralitat d’interessos que hi té Catalunya aconsellen 

establir-hi un marc de relacions que garanteixi la coordinació del conjunt d’iniciatives i 

actuacions del Govern. 

» Promoure el desenvolupament humà sostenible i la cohesió social 

El Govern de Catalunya ha de fomentar les relacions bilaterals amb aquells països en què la 

política de cooperació per al desenvolupament del Govern atorga una atenció prioritària i on 

el pes de la immigració a Catalunya sigui significatiu per augmentar les potencialitats 

d’engegar línies de treball en codesenvolupament. L’objectiu és promoure el 

desenvolupament humà sostenible dels països empobrits, a la vegada que s’enforteix el 

teixit social a Catalunya. 
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El Marroc, l’Equador, Bolívia, Colòmbia i el Senegal són països prioritaris de la cooperació 

catalana, a la vegada que són origen d’un important volum de persones immigrades a 

Catalunya. En aquests països, la política de cooperació per al desenvolupament i les 

iniciatives de codesenvolupament han de complementar d’altres polítiques sectorials en 

l’àmbit econòmic i comercial i la cooperació universitària. Així mateix, cal fomentar-hi 

l’enfortiment institucional i l’assistència tècnica en àmbits com la salut, la construcció de la 

pau i els drets humans, l’equitat de gènere, la sostenibilitat mediambiental, la joventut o la 

seguretat pública. 

Finalment, cal posar en valor el potencial de les comunitats asiàtiques establertes a 

Catalunya, especialment de la Xina, el Pakistan i l’Índia, per fomentar les seves relacions 

amb el teixit associatiu i econòmic català, que té una major facilitat per operar en el context 

internacional. 

2.2. ENFORTIR LES RELACIONS AMB EL COS DIPLOMÀTIC I CONSULAR  

» Fomentar l’establiment a Catalunya de representacions diplomàtiques 

Amb noranta-vuit consolats estrangers acreditats, incloent-hi les delegacions del Quebec i 

Flandes, Barcelona és una de les quatre ciutats del món, juntament amb Nova York, Hong 

Kong i Hamburg, que tenen més presència consular.  

La presència històrica d’oficines i agents consulars a Catalunya fa que aquests esdevinguin 

actors clau en el desplegament i manteniment de les relacions bilaterals amb els respectius 

estats. Precisament, aquesta potent estructura consular ha d’entendre’s com una oportunitat 

majúscula per vehicular amb veu pròpia les relacions bilaterals de Catalunya amb governs 

estrangers. De manera similar, la presència diplomàtica constitueix un important revulsiu per 

als intercanvis culturals, econòmics i comercials amb els països que representa. Tampoc no 

es pot passar per alt la funció de lobby que juga el cos consular acreditat a Catalunya. El 

seu paper va ser essencial, per exemple, per promoure Barcelona com a seu del Secretariat 

Permanent de la Unió per a la Mediterrània. És, per tant, primordial que des del Govern es 

treballi per incrementar el nombre de representacions diplomàtiques, així com perquè se n’hi 

estableixin de noves, especialment amb aquells països on hi ha una relació bilateral fluïda. 
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» Desenvolupar un protocol d’actuació amb el cos consular a Catalunya 

L’òrgan competent en matèria d’acció exterior ha de vehicular les relacions institucionals 

entre el cos consular i els diferents departaments i organismes públics del Govern i 

organitzar activitats que permetin als diplomàtics un millor coneixement del país i de les 

seves polítiques públiques.  

Cal recordar, igualment, que l’activitat consular és, en gran manera, la de donar suport als 

ciutadans del país que representen. Així, doncs, és essencial contribuir a millorar la seva 

capacitat de reacció davant de situacions d’emergència.  

Per tal d’ordenar el gran volum de serveis que el Govern presta al cos consular, cal aprovar 

un protocol d’actuació que defineixi els mecanismes d’interlocució amb el Govern i orienti els 

cònsols acreditats a Catalunya sobre l’acció de Govern.  

Paral·lelament, cal aprofundir en la relació directa amb els ambaixadors estrangers 

acreditats a l’Estat per incidir en el seu coneixement i implicació en la realitat catalana.  

2.3. PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DIRECTA DEL GOVERN DE CATALUNYA EN ELS 

ORGANISMES MULTILATERALS 

» Comprometre’s en la construcció d’un nou multilateralisme més eficaç 

La reforma i activació d’un nou multilateralisme més democràtic i que tingui en compte tots 

els actors es fa especialment necessària en el nou context mundial. Però la gestió eficaç 

dels nous desafiaments transnacionals no es pot materialitzar sense tenir en compte la 

participació activa dels governs autònoms, dels parlaments i de la societat civil organitzada. 

En concret, els governs autònoms assumeixen responsabilitats i exerceixen competències 

en àmbits clau com la salut, l’educació, les polítiques d’ocupació, la lluita contra l’exclusió o 

l’equitat entre dones i homes, que els converteix en col·laboradors ineludibles per als 

organismes multilaterals. 

No obstant això, el sistema multilateral d’avui, gestat fa sis dècades, presenta importants 

problemes d’eficàcia, legitimitat i representativitat. D’una banda, el multilateralisme actual, 

malgrat basar-se en una igualtat formal, encobreix profundes asimetries de poder i 

influència, derivades del caràcter no vinculant de les decisions d’alguns organismes, com 

succeeix a les Nacions Unides, o de la reduïda capacitat institucional de molts països en 

desenvolupament per identificar i promoure els seus interessos i propostes, com il·lustra el 
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cas de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). D’altra banda, el multilateralisme dels 

nostres dies encara respon a una matriu intergovernamental clàssica i, per tant, restringida 

als Estats. En aquest sentit, no es disposa de mecanismes adequats perquè els governs 

autònoms i la societat civil puguin contribuir a la gestió i regulació del sistema multilateral i al 

disseny de les seves agendes. En conseqüència, el sistema actual no dóna resposta a les 

demandes d’agents socials i governs autònoms, que, com a responsables del compliment de 

gran part dels objectius que es treballen en el marc multilateral i aplicant el principi de 

subsidiarietat, reclamen veu i vot en aquests fòrums.  

L’expressió “nou multilateralisme” al·ludeix a la necessitat d’afrontar aquestes mancances 

del sistema a través de la reconstrucció d’un sistema multilateral eficaç, veritablement 

representatiu i legítim, per garantir una governança democràtica global en un món 

interdependent, multipolar i amb profundes asimetries, i per consolidar un marc institucional 

capaç de garantir una adequada provisió de béns públics globals. És en aquest context que 

s’ha de circumscriure l’acció política del Govern de Catalunya en relació amb els organismes 

multilaterals. 

La participació del Govern de Catalunya en els organismes multilaterals es basa en un marc 

jurídic i polític encapçalat per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix en l’article 

198 que “la Generalitat ha de participar en els organismes internacionals competents en 

matèries d’interès rellevant per a Catalunya, especialment la UNESCO i altres organismes 

de caràcter cultural, en la forma que estableixi la normativa corresponent.” El mateix Estatut, 

així com reiterats pronunciaments polítics per part del Parlament, defineixen la cooperació 

per al desenvolupament, d’una banda, i l’educació i la cultura, de l’altra, com els àmbits 

prioritaris on el Govern ha d’impulsar les seves relacions amb organismes internacionals, 

sense excloure la prospecció d’altres àmbits de cooperació multilateral en matèries d’interès 

rellevant per a Catalunya. 

Per donar compliment a l’Estatut, cal desenvolupar amb urgència els instruments necessaris 

de cara a facilitar la relació amb els organismes multilaterals i adaptar-se als seus 

procediments. 

Finalment, per a Catalunya resulta fonamental reforçar els mecanismes per participar en 

aquelles cimeres i conferències que tinguin una importància especial d’acord amb les 

prioritats definides en aquest Pla. Convé definir una estratègia per aconseguir el 

reconeixement dels governs autònoms com a actors de ple dret en la interlocució amb els 

organismes multilaterals, que els permeti poder comptar amb els seus espais propis de 

participació en les grans trobades internacionals. 
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» Reforçar recíprocament les capacitats i l’eficàcia de la cooperació per al 
desenvolupament de Catalunya i dels organismes internacionals 

L’article 197 de l’Estatut estableix que “la Generalitat ha de promoure programes de 

cooperació per al desenvolupament”. Per donar compliment eficaç a aquesta disposició s’ha 

d’atendre la dimensió multilateral, tal com preveuen la Llei 26/2001, de cooperació al 

desenvolupament, així com el Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament 2007-2010 

i l’Estratègia de Cooperació Multilateral al Desenvolupament. La llei ja expressa clarament 

en l’articulat del preàmbul la voluntat de contribuir, des de Catalunya, al multilateralisme i als 

compromisos assumits en el marc de Nacions Unides, ja que assenyala que la cooperació 

catalana es reconeix a si mateixa com a “part de la comunitat internacional del 

desenvolupament”, per la qual cosa haurà de coordinar la seva actuació amb la resta 

d’agents, entre els quals hi ha els multilaterals, i dissenyar espais de col·laboració i creació 

de sinergies. El Pla Director, per la seva banda, contempla la cooperació multilateral com 

una de les modalitats a tenir en compte per a la promoció del desenvolupament humà 

sostenible. 

L’Estratègia de Cooperació Multilateral al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, 

dictaminada el juny de 2009, és l’expressió més evident del convenciment que els reptes del 

desenvolupament només es poden abordar des del concert de tota la comunitat 

internacional, sense excepcions. En els darrers cinc anys, aquesta relació s’ha intensificat i 

ha portat el Govern de Catalunya a mantenir relacions amb quinze programes i/o agències 

del sistema de Nacions Unides amb els quals existeixen memoràndums d’entesa: PNUD, 

FAO, UNRWA, UNIFEM, UNFPA i la Campanya del Mil·lenni. Amb altres organismes, com la 

UNICEF, l’OACNUDH, UN-Habitat, NGLS, el Fons Mundial contra la Sida, la Tuberculosi i la 

Malària o el Programa Mundial d’Aliments, també s’hi està treballant mitjançant acords que 

contenen projectes de cooperació per al desenvolupament estratègics per a la cooperació 

catalana, o bé amb la contribució als fons que gestionen. En termes quantitatius, això ha 

suposat, en el darrer quinquenni, multiplicar per onze el volum de recursos adreçats a la 

cooperació multilateral dins del model de cooperació per al desenvolupament. 

Però l’Estratègia vol anar més enllà de les contribucions financeres que fins ara han 

caracteritzat la cooperació catalana en la seva relació amb els organismes multilaterals. 

L’Estratègia vol superar aquesta relació donant-receptor per assumir la responsabilitat com a 

socis. I, per fer-ho, cal ampliar i diversificar els instruments de cooperació amb els 

organismes multilaterals amb la incorporació d’instruments com el diàleg de polítiques, la 

incidència política o la promoció d’aliances. El Govern de Catalunya ha de participar 

activament en el disseny de les agendes de desenvolupament dels organismes multilaterals 

i en l’articulació dels seus posicionaments estratègics aportant el seu gra de sorra en la 
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millora de l’eficàcia, l’eficiència, la responsabilitat i la rendició de comptes del sistema 

multilateral. Catalunya ha de posar al servei dels organismes multilaterals la seva expertesa 

i valor afegit en àrees d’interès com la governança multinivell, la defensa dels drets 

col·lectius i de la diversitat cultural o l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques 

públiques.  

» Enfortir les vies de relació directa de Catalunya amb la UNESCO 

L’Estatut fa una menció expressa a la participació de Catalunya a la UNESCO pel fet que es 

tracta d’un organisme internacional “competent en matèries d’interès rellevant per a 

Catalunya”. L’interès de Catalunya per la UNESCO des de finals dels anys seixanta es deu 

al fet que centra la seva activitat en els camps de l’educació, la ciència o la cultura en 

benefici del desenvolupament, el progrés i la pau. Aquesta relació s’ha concretat, des de 

l’any 2003, per mitjà de la signatura de dos memoràndums d’Entesa, que cal ara renovar 

tenint en compte l’Estatut de 2006. El nou Memoràndum ha d’establir un marc institucional i 

convencional que permeti normalitzar les relacions de Catalunya amb la UNESCO amb 

voluntat de governamentalitzar-les i garantir que no depenen, exclusivament, de la societat 

civil. 

Igualment, el Govern de Catalunya, en el seu afany per millorar la seva participació a la 

UNESCO, identifica clarament dues vies de representació: en primera instància, a la mateixa 

UNESCO a través de la Delegació Permanent d’Espanya, i en segona instància, a través de 

la Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO. Catalunya ha de contribuir a 

repensar aquests dos òrgans de relació amb la UNESCO per adequar-los a la pluralitat 

cultural i lingüística de l’Estat espanyol i perquè esdevinguin un marc de col·laboració més 

directe i fluid de Catalunya amb la UNESCO.  

Una tercera via de relació amb la UNESCO passa per la xarxa civil UNESCO a Catalunya, 

una de les més actives, ja que genera entre el 70 i el 80% de l’activitat UNESCO que es fa a 

escala estatal. Posar en valor aquest treball, difondre’l i emfatitzar-ne alguns aspectes poden 

millorar el posicionament global de Catalunya en les seves relacions amb la UNESCO i amb 

els organismes de participació estatals en aquesta organització. Cal, doncs, establir 

mecanismes de coordinació que generin sinergies positives entre el Govern i la xarxa civil 

que permetin una actuació més eficaç des de visions i estratègies comunes, mantenint la 

separació entre l’acció de govern vers la UNESCO i l’actuació des de la societat civil que 

representa el Centre UNESCO de Catalunya i la xarxa civil. 
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» Consolidar Barcelona com a capital de la Mediterrània 

Una menció especial mereix la Unió per la Mediterrània (UpM), que té la seu de la Secretaria 

al Palau de Pedralbes de Barcelona i que revalida una característica definitòria de la 

personalitat de Barcelona i Catalunya: la mediterraneïtat.  

La UpM ha de servir per donar un impuls clau a la pau i l’estabilitat en aquesta zona i 

afavorir el desenvolupament de polítiques i projectes que són clau per a Catalunya en 

àmbits com el transport, el medi ambient o el desenvolupament econòmic. La capitalitat 

euromediterrània de Barcelona ha de continuar sent reforçada des del Govern, promovent la 

implicació de les administracions i la societat civil catalanes en els projectes de la UpM, així 

com en altres projectes que fomentin el desenvolupament, el benestar, els drets humans, la 

pau i la democràcia, i la integració als països de la Mediterrània i l’intercanvi i el coneixement 

mutu entre les dues riberes de la Mediterrània.  

El Govern també ha de promoure un espai de reflexió i diàleg que faciliti tant el bon 

funcionament actual dels organismes de cooperació euromediterranis com l’aprofundiment i 

l’ampliació de la cooperació euromediterrània en el futur. La creació de l’Assemblea 

Regional i Local Euromediterrània (ARLEM) i el paper de lideratge que Catalunya hi pot 

jugar és una oportunitat que cal tenir present. En aquesta línia, cal incentivar l’establiment a 

Barcelona de representacions dels països que formen part de la UpM amb l’objectiu de crear 

sinèrgies positives i treballar per impulsar projectes comuns amb els països de la ribera sud 

de la Mediterrània.  

» Explorar i potenciar noves relacions de col·laboració amb organismes 
internacionals en matèries d’interès per a Catalunya 

A més dels organismes multilaterals en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament i la 

UNESCO, cal fer una atenció especial als organismes internacionals d’interès per al Govern 

de Catalunya sobre la base d’una estratègia global. En aquest sentit, destaquen 

l’Organització Mundial de la Salut i el Global Movement for Children, que tenen oficina a 

Barcelona; el Banc Mundial, la Unió Llatina (el català n’és llengua oficial a través d’Andorra), 

l’OCDE i l’Organització Mundial de les Migracions o l’Organització Mundial del Turisme, amb 

qui des del Govern es comparteixen interessos i projectes comuns. 

Catalunya també té interès a fer-se un lloc en l’Organització Internacional de la Francofonia 

(OIF), on es tracten temes de la seva competència i interès. Des del Govern de Catalunya 
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cal continuar negociant amb l’Estat per assolir l’estatus de membre associat, en aplicació de 

l’article 198 de l’Estatut. 

» Potenciar el paper de Catalunya com a seu d’institucions, cimeres i reunions 
internacionals d’actors públics i no governamentals 

Catalunya i, especialment, Barcelona presenten importants avantatges comparatius per a 

l’organització de grans projectes internacionals: una situació geogràfica estratègica i 

l’habilitat per treballar amb diverses organitzacions nacionals i internacionals. Igualment, 

Catalunya compta amb una societat civil compromesa i amb un model reeixit de creació de 

partenariats entre organismes públics i privats. 

El Govern ha d’impulsar una estratègia que situï Catalunya com a espai idoni per a 

l’establiment de seus d’organismes internacionals i per a la celebració de les seves reunions 

i conferències internacionals. Per fer-ho possible, i davant la complexitat jurídica que pot 

suposar l’establiment de la seu d’un organisme internacional, cal bastir aliances 

estratègiques amb el Govern de l’Estat, els diversos departaments del Govern de Catalunya 

i, també, les administracions més properes (Ajuntament de Barcelona i Diputació de 

Barcelona). És igualment imprescindible mobilitzar els actors estratègics competents en el 

negociat sobre el qual treballi l’organisme internacional, ja que el suport de la societat civil és 

clau en una negociació d’aquesta naturalesa. En suma, cal que des del Govern es dugui a 

terme una valoració dels àmbits sectorials prioritaris, les modalitats de participació, els 

actors involucrats i el cost econòmic per poder fer efectiva una estratègia real i eficaç 

d’establiment de seus d’organismes internacionals a Catalunya.  

La clau de volta per atraure altres organismes internacionals consisteix a comptar amb un 

espai prou atractiu on es trobin reunides totes les organitzacions internacionals presents al 

territori. El Govern ha de treballar estretament amb l’Ajuntament de Barcelona per fer realitat 

el projecte de Sant Pau com a clúster d’organismes internacionals presents a Catalunya, 

institucions, consorcis i fundacions que treballin en l’àmbit de les relacions internacionals. 

» Reforçar la presència de catalans i catalanes al si dels organismes multilaterals 

Una de les prioritats pel que fa a les relacions del Govern amb els organismes internacionals 

consisteix a afavorir la presència de persones de Catalunya en aquests organismes. 

Aquestes iniciatives ajuden a incrementar el reconeixement mutu entre aquests organismes i 

el Govern de Catalunya, alhora que contribueixen a teixir una xarxa d’experts i de contactes 
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dins l’organització que obren noves oportunitats per a la promoció dels interessos de 

Catalunya. 

Cal establir les negociacions i acords de col·laboració pertinents que permetin establir una 

relació directa entre el Govern de Catalunya i les agències i programes de Nacions Unides i 

altres organismes internacionals. També en aquest terreny és oportú buscar la col·laboració 

i la complementarietat dels serveis exteriors de l’Estat. Amb aquest objectiu, el Govern ha 

d’oferir tres tipus d’estades, orientades a públics diferents: 

a) Places a experts catalans perquè puguin aportar els seus coneixements i experiència a 

l’organisme internacional en qüestió.  

b) Places destinades al personal de l’Administració de la Generalitat en els àmbits 

estratègics per a l’acció exterior de Catalunya, perquè pugui formar-se i, a la vegada, 

posicionar Catalunya com a soci innovador en capacitació i assistència tècnica.  

c) Ajuts per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals de caràcter 

multilateral adreçats a joves llicenciats per promoure l’experiència pràctica en l’àmbit dels 

organismes internacionals. 

2.4. ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ A LES XARXES DE COOPERACIÓ INTERREGIONAL A 

FAVOR DELS INTERESSOS DE CATALUNYA 

» Fomentar la participació a les xarxes de cooperació interregional com a 
plataformes de projecció i lobby dels interessos de Catalunya  

La diversitat d’orígens i funcions de les múltiples iniciatives de cooperació entre regions i 

col·lectivitats territorials en les quals participa el Govern de Catalunya ha generat un 

panorama complex, on és fàcil detectar solapaments, desplegaments incomplets i activitat 

intermitent, per bé que algunes d’aquestes iniciatives puguin trobar avui un marc més 

estable en la nova regulació de les agrupacions europees de cooperació territorial (AECT) 

en el context de la Unió Europea.  

Els diferents departaments del Govern de Catalunya participen en un gran nombre de xarxes 

interregionals de caràcter sectorial per intercanviar experiències i contactes i dur a terme 

projectes compartits en els àmbits de la seva competència. És cada departament qui, en 

aquests casos, ha de valorar els costos i els beneficis de la participació en aquestes xarxes. 
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El Govern de Catalunya, a través de l’òrgan competent, ha de garantir la coordinació de la 

seva participació en aquelles xarxes interregionals i transfronteres de caràcter transversal, i 

deixar als departaments la decisió de participar en xarxes sectorials que puguin ser del seu 

interès. 

Catalunya ha jugat tradicionalment un paper destacat a les associacions interregionals i 

constitueix un model a seguir per moltes regions europees. Tot i que Catalunya compta 

actualment amb diversos mecanismes per fer accions de lobby polític a escala europea, 

formar part d’aquestes associacions continua tenint interès per mantenir una xarxa 

permanent de contactes amb autoritats regionals. Aquests contactes faciliten la recerca de 

socis en el marc de convocatòries de projectes de la Unió Europea per a actuacions de 

lobby regional davant les institucions estatals i europees, o per difondre iniciatives de 

projecció exterior on el Govern de Catalunya juga un paper de lideratge. Aquest és el cas, 

entre d’altres, de la Xarxa de Regions amb Poder Legislatiu (REGLEG), els Quatre Motors 

per a Europa, la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes (CRPM), l’Assemblea de 

Regions d’Europa (ARE) o l’Associació de Regions Frontereres d’Europa (ARFE). 

En els darrers anys, a més, s’han dut a terme algunes iniciatives de creació de xarxes de 

governs locals i regionals a escala global per actuar com a lobby davant d’organismes 

multilaterals, com el Fòrum Global d’Associacions de Regions (FOGAR), la Xarxa de 

Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible (nrg4SD) o Ciutats i Governs Locals 

Units (CGLU). Aquestes xarxes treballen per l’obertura d’espais més amplis de participació i, 

sobretot, pel reconeixement de nivells de govern diferents dels estats. Tenint present que un 

dels objectius estratègics de Catalunya és la participació en organismes multilaterals, la 

implicació activa en aquestes xarxes esdevé un dels mitjans a disposició per aconseguir-ho. 

Per això, Catalunya ha de liderar les respectives xarxes en aquells àmbits on excel·leixi i ha 

de ser-hi present. 

» Dinamitzar i potenciar la cooperació transfronterera com a instrument de 
desenvolupament territorial de proximitat 

La cooperació transfronterera constitueix un àmbit específic de la cooperació interregional, 

emparada pel Tractat de Baiona entre Espanya i França, en vigor des del 1997, i per la 

política regional europea, amb un potencial enorme per a la gestió comuna de reptes 

compartits entre territoris veïns. El Govern de Catalunya ha de seguir impulsant i liderant la 

cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra a través dels tres principals 

instruments on participa: la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), l’Euroregió Pirineus-

Mediterrània i l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer. 
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La Comunitat de Treball dels Pirineus, que agrupa les vuit administracions amb 

responsabilitats sobre la serralada dels Pirineus, és l’entitat degana de la cooperació 

transfronterera pirinenca, per abordar conjuntament polítiques de desenvolupament territorial 

en matèria de transports, formació, recerca, desenvolupament sostenible, etc. La cessió de 

la gestió del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra a la CTP 

i les primeres concrecions de la seva activitat, permeten pensar que, més enllà de respondre 

a necessitats transfrontereres concretes, aquest àmbit de cooperació presenta àmplies 

possibilitats per a la projecció internacional de Catalunya.  

D’altra banda, l’Euroregió Pirineus-Mediterrània constitueix un instrument clau per 

estructurar una estratègia de desenvolupament integrat del sud d’Europa. El seus cinc 

membres comparteixen reptes concrets i interessos comuns, i conjuntament constitueixen 

una massa crítica potent per impulsar projectes compartits en àmbits com la cultura, les 

comunicacions, les infraestructures, la recerca i el desenvolupament tecnològic. Amb la 

creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial, l’Euroregió ha de liderar 

projectes conjunts que ajudin a configurar un espai estratègic per a la projecció 

d’infraestructures i serveis de transport, així com un espai de coneixement i de recerca al 

voltant de polítiques universitàries i científiques i de l’anomenada EuroBIOregió. En la 

mateixa direcció, també ha de permetre consolidar un espai de cohesió i desenvolupament 

sostenible amb projectes culturals i de promoció socioeconòmica definits amb paràmetres de 

desenvolupament sostenible del territori. 

Finalment, el Govern de Catalunya ha de continuar impulsant la constitució d’una Agrupació 

Europea de Cooperació Territorial en el marc de l’Eurodistricte de l’Espai Català 

Transfronterer, que agrupa vint administracions públiques i que ha de servir per dotar-la de 

personalitat jurídica i d’autonomia financera per contribuir a atenuar les conseqüències 

negatives derivades de l’efecte frontera, com les millores a la mobilitat dels ciutadans i 

treballadors, l’homologació de les titulacions professionals, la cooperació en l’àmbit de 

l’esport o la planificació d’una oferta turística, cultural i universitària. L’objectiu final consisteix 

a reforçar la cohesió econòmica i social de les comarques gironines i les nord-catalanes, així 

com promoure el desenvolupament sostenible i ecològic d’aquest territori transfronterer.  
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3. Desplegar una estratègia de diplomàcia pública per projectar la 
imatge de Catalunya al món 

La diplomàcia pública és el conjunt d’iniciatives i actuacions protagonitzades tant pel Govern 

com per la societat civil que persegueixen l’objectiu d’informar l’opinió pública, nacional i 

internacional, i influir-hi, en relació amb la imatge que es vol projectar de Catalunya.  

Per a una nacionalitat autònoma com Catalunya, la diplomàcia pública constitueix un 

instrument flexible i innovador per impulsar actuacions de projecció internacional 

complementant els canals clàssics del dret internacional. Amb aquest objectiu, el Govern ha 

d’articular un consens entre el conjunt d’actors de la societat civil que actuen en l’escenari 

internacional per tal d’aconseguir la seva implicació en la difusió unitària d’una imatge 

coherent i sòlida de Catalunya. 

3.1. DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA GOVERNAMENTAL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA 

» Consolidar una estructura governamental capaç de desplegar l’estratègia de 
diplomàcia pública 

La diplomàcia pública té una doble dimensió, domèstica i internacional. A nivell domèstic, cal 

desenvolupar els mecanismes que permetin debatre i consensuar les iniciatives del Govern 

per a la projecció exterior de Catalunya i aconseguir, així, la complicitat i la col·laboració de 

la societat. Paral·lelament, des del Govern cal liderar un procés que permeti definir i 

consensuar la imatge que es vol projectar de Catalunya a l’exterior i treballar estretament 

amb tots aquells actors de la societat civil que són presents en l’escenari internacional 

perquè assumeixin com a pròpia aquesta imatge i s’impliquin en la seva difusió a l’exterior. 

A escala internacional, el Govern ha de desenvolupar mecanismes d’interlocució amb els 

generadors d’opinió estrangers amb l’objectiu d’aconseguir projectar una imatge de 

Catalunya real i positiva que reflecteixi el seus valors i les seves principals qualitats. 

És responsabilitat del Govern definir una estratègia de diplomàcia pública que incorpori tant 

la dimensió domèstica com internacional. En aquest sentit, és essencial la creació dels 

espais adequats de diàleg i implicació de la societat civil.  
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» Impulsar una actuació coordinada per consensuar i definir la imatge de 
Catalunya 

La imatge d’un país és la suma de les experiències passades, de les percepcions presents i 

de les seves expectatives de futur. És clar que, com més internacionalitzat està un país, més 

gran és el nombre d’actors que participen en la definició de la seva imatge i més complex 

esdevé el procés de concreció dels valors i actius que la caracteritzen. 

Des de Catalunya no s’ha definit fins ara, de forma estructurada i oficial, una imatge global 

de país, tot i que existeixen uns actius i valors àmpliament reconeguts que demostren 

l’existència d’elements diversos que la identifiquen i la singularitzen. És necessari que des 

del Govern s’impulsi una anàlisi sobre els valors amb més crèdit a l’exterior i amb més 

capacitat de projectar Catalunya, així com una actuació coordinada amb els diferents agents 

governamentals i de la societat civil que difonguin la imatge de Catalunya amb l’objectiu de 

consensuar-ne els continguts.  

Cal tenir en compte, en aquest estadi, la imatge que té la marca Barcelona, el rol que 

aquesta juga en la projecció internacional de la ciutat i el potencial que representa per a la 

imatge de Catalunya. Barcelona és, sens dubte, un catalitzador de molts elements positius 

per a Catalunya que cal saber associar com a realitats diferents però inseparables. Així, 

doncs, cal saber posar en valor el gran potencial que té la marca Barcelona i utilitzar-la 

complementàriament amb la imatge de Catalunya.  

Un cop assolit un ampli consens entorn dels continguts d’aquesta imatge, cal que el Govern 

en faci difusió amb iniciatives específiques. Per fer-ho possible, cal aconseguir la complicitat 

de les persones i de les organitzacions catalanes que actuen a l’exterior, dels centres 

internacionals generadors d’opinió, dels corresponsals estrangers i, de manera especial, 

dels sectors d’activitat de Catalunya amb més valor afegit en els àmbits científic, creatiu, 

esportiu, social o relacional, atesos la seva vàlua específica i el seu caràcter diferencial. 

Com a resultat del procés de definició de la imatge de Catalunya, caldrà materialitzar una 

marca de país que sintetitzi tots els conceptes positius definits. 
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3.2. FOMENTAR UN DIÀLEG PROPER I CONTINU AMB ELS GENERADORS D’OPINIÓ, IMATGE I 

CONEIXEMENT 

» Involucrar l’opinió pública domèstica en la definició i execució de l’acció 
exterior 

En el marc de l’estratègia de diplomàcia pública, s’ha de dur a terme un treball estret amb 

els generadors d’opinió i d’imatge, tant de dins de Catalunya com internacionals, per garantir 

la fiabilitat i la coherència de les informacions que es generin. 

A nivell domèstic, cal desplegar actuacions adreçades a difondre l’acció exterior del Govern 

de Catalunya, de manera que la ciutadania pugui entendre, compartir i interioritzar 

l’estratègia de projecció internacional de Catalunya i esdevingui una part activa en la seva 

implementació. Involucrar l’opinió pública catalana en la projecció exterior del país pot ajudar 

a millorar-ne decisivament l’eficàcia i la valoració. Cal, doncs, treballar amb els mitjans de 

comunicació perquè l’acció exterior sigui percebuda com una política de país, basada en un 

gran consens polític i social.  

Paral·lelament, el Govern de Catalunya ha de treballar estretament amb els centres d’estudi, 

seguiment i recerca en l’àmbit de les relacions internacionals presents a Catalunya, com el 

Patronat Catalunya Món, el CIDOB, l’IEMed, la Casa Àsia o la Casa Amèrica, però també 

amb els centres universitaris i les escoles de negoci, com IESE, ESADE o IBEI. 

Aquests centres de referència a escala internacional tenen la capacitat de realitzar activitats 

que contribueixen a generar opinió i coneixement sobre els principals reptes de l’escenari 

internacional, a més de servir com a plataforma per projectar internacionalment la recerca i 

l’anàlisi que es fa des de Catalunya a la resta del món.  

Per tot això, des del Govern cal continuar donant suport a aquests organismes perquè la 

suma de tots constitueixi un clúster de prestigi a Catalunya reconegut arreu. 

En el mateix sentit, també cal comptar amb la resta d’agents de la societat civil que juguen 

un paper significatiu en l’àmbit del multilateralisme, com són ANUE, el Centre Unesco de 

Catalunya, la Xarxa Civil Unesco i d’altres fundacions o entitats privades que tenen una 

relació especial amb el sistema Nacions Unides.  
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» Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya per part 
de l’opinió pública internacional 

La dimensió internacional de l’estratègia de diplomàcia pública implica desenvolupar 

mecanismes per mantenir informats els principals policy-makers i informadors internacionals 

sobre la realitat catalana. En aquest sentit, és important establir una relació estreta amb els 

mitjans de comunicació internacionals, els corresponsals estrangers, personalitats influents i 

altres generadors d’opinió a fi de proveir-los de la informació adequada per combatre la 

distorsió de la realitat derivada d’alguns tòpics sobre Catalunya vigents a l’exterior. És en 

aquest sentit també que convé treballar per al desenvolupament del projecte de Centre 

Internacional de Premsa. És important destacar el paper que juguen les noves tecnologies 

en la difusió del coneixement i en l’establiment de connexions entre agents, actors i 

institucions de tot el món. Així, cal posar en marxa un portal web adreçat al públic 

internacional i aprofundir en experiències com la configuració de comunitats virtuals o 

l’explotació de les xarxes socials d’Internet com a mecanismes de difusió de la imatge de 

Catalunya a l’exterior.  

L’atracció d’inversió estrangera a Catalunya comporta un flux constant de visitants 

internacionals amb una capacitat d’influència i incidència notables. Al mateix temps, 

Catalunya és un destí turístic de primer ordre, que atreu cada any més de vint-i-cinc milions 

de turistes (quinze milions dels quals són estrangers). Cal que des del Govern es treballi 

perquè tots aquests visitants serveixin de canal de difusió de la imatge que es vol transmetre 

de Catalunya.  

Paral·lelament, cal definir i implementar programes de visitants internacionals adreçats a 

personalitats i generadors d’opinió estrangers, fomentar programes d’atracció de científics i 

investigadors perquè realitzin estades de recerca a Catalunya i optimitzar els programes 

d’intercanvi de joves estudiants o professionals, de manera que quan els seus protagonistes 

retornin al seu país d’origen puguin transmetre adequadament la realitat de Catalunya.  

Una estratègia d’aquestes característiques també ha d’implicar i tenir en compte el paper 

que juguen les personalitats catalanes o estrangeres que viuen i treballen a Catalunya i que 

tenen una repercussió nacional i internacional.  

Per últim, és important treballar conjuntament amb els organismes internacionals presents a 

Catalunya per promocionar el país com a espai òptim per instal·lar-ne de nous. També cal 

aprofitar els esdeveniments de caràcter científic, comercial, tecnològic, social o esportiu, de 

ressò internacional que tinguin lloc a Catalunya per projectar internacionalment la capacitat 

del país d’organitzar aquest tipus d’activitats. Són especialment importants els 
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esdeveniments d’esports de masses, que a Catalunya actuen com a generadors de diàleg i 

transmissors de valors. Barcelona, com a referent del moviment olímpic internacional i amb 

institucions esportives reconegudes mundialment, constitueix un actiu essencial a favor del 

conjunt de Catalunya. 

3.3. PROMOURE L’ACTUACIÓ A L’EXTERIOR DE LES ORGANITZACIONS CATALANES  

» Donar suport a l’afiliació internacional de les organitzacions catalanes 

Catalunya compta amb una nodrida xarxa d’entitats i organitzacions de la societat civil de 

l’àmbit social, de la cooperació per al desenvolupament, de la cultura, de la pau i els drets 

humans o de l’esport, que estan connectades i que participen activament en xarxes i 

federacions internacionals dels seus respectius àmbits. 

Més enllà del valor que per si mateixa té la internacionalització de les organitzacions 

catalanes, aquest fet representa un valor afegit en tant que constitueix un exercici de 

diplomàcia pública protagonitzat per agents no governamentals. En efecte, aquestes entitats 

representen els diversos interessos de la societat catalana a l’exterior, a la vegada que 

projecten una determinada imatge de Catalunya, per la qual cosa constitueixen un aliat clau 

de l’acció exterior del Govern. 

Per incentivar i fomentar l’exercici de la diplomàcia pública des de la societat civil, el Govern 

de Catalunya, en el marc de les seves línies estratègiques, ha de donar suport a les 

organitzacions privades i sense ànim de lucre de Catalunya que actuen internacionalment 

promovent trobades, relacionant-se de manera permanent com a entitats membres 

d’organitzacions i xarxes internacionals i desenvolupant projectes conjunts amb altres 

organitzacions d’arreu del món. Des del Govern cal promoure l’afiliació d’aquestes entitats a 

les entitats internacionals de referència en el seu àmbit específic d’actuació. En aquesta 

direcció és important impulsar la signatura d’acords bilaterals amb altres països perquè 

aquests esdevinguin un paraigua que faciliti el contacte entre organitzacions d’ambdós 

països. 

Des del Govern també cal promoure el prestigi d’aquestes organitzacions fomentant 

l’organització de congressos i esdeveniments internacionals a Catalunya, promovent la 

presència de representants catalans en càrrecs directius de les entitats internacionals a les 

quals pertanyen i donant suport a la instauració de seus d’entitats internacionals i estatals a 

Catalunya, pel que tenen de focus d’atracció.  
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D’altra banda, la multiplicitat d’actors privats en l’àmbit internacional es reflecteix, també, en 

les institucions públiques multilaterals, que busquen un suport més ampli, noves vies de 

finançament o la validació i participació, sobre la base de la seva pròpia experiència, en el 

procés d’elaboració de polítiques públiques. És important, doncs, que des del Govern es 

promogui l’acreditació i actuació de les organitzacions catalanes dins del sistema de Nacions 

Unides i d’altres institucions multilaterals.  

L’esport és un dels àmbits amb més impacte mediàtic en la projecció internacional. En el cas 

de Catalunya, la societat esportiva té un gran potencial de projecció exterior que exerceix 

amb molta eficàcia. La presència d’un fort entramat de federacions i clubs esportius amb 

esportistes d’alt nivell, les instal·lacions esportives de primer ordre o l’organització 

d’esdeveniments esportius d’impacte mundial reforcen el paper cabdal que pot jugar l’esport 

en la projecció internacional de Catalunya.  

Per això, cal mantenir les polítiques de suport a la projecció internacional de les 

organitzacions esportives i a la participació en competicions esportives internacionals de les 

federacions i clubs de Catalunya. En aquest sentit, cal potenciar instruments de projecció 

exterior de l’esport, com la Xarxa de Països Esportius o l’Aliança Mundial de l’Esport (WSA). 

» Constituir un òrgan d’interlocució permanent entre l’Administració i les 
organitzacions catalanes 

La necessitat d’establir un diàleg permanent entre el Govern i les organitzacions catalanes 

internacionalment reconegudes, ha de tenir la seva expressió en la constitució del Consell 

Nacional d’Internacionalització de la Societat Civil, un òrgan específic d’interlocució i 

col·laboració permanent per cercar l’alineament estratègic amb l’acció del Govern. Aquest 

òrgan ha de tenir l’objectiu de garantir un diàleg permanent amb les entitats 

internacionalitzades, canalitzar la contribució de les organitzacions catalanes en la definició 

de les polítiques públiques, identificar sinergies entre les actuacions públiques i privades en 

l’àmbit exterior, i definir línies estratègiques compatibles que afavoreixin complicitats i 

actuacions amb objectius coincidents.  
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3.4. RELLANÇAR LES COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR COM A AGENTS DE 

DIPLOMÀCIA PÚBLICA 

» Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin 
a la projecció de Catalunya a l’exterior 

Actualment existeixen cent vint-i-quatre comunitats catalanes de l’exterior reconegudes pel 

Govern establertes a quaranta països arreu del món. Aquesta xarxa social constitueix un 

element cabdal per a la promoció i difusió de la realitat catalana en tots els àmbits, ja que 

estan situades estratègicament i compten amb un bon coneixement dels llocs d’establiment i 

dels mecanismes específics de relació amb la societat d’acollida. 

El Govern ha de continuar comptant amb aquestes entitats i donant-hi suport per tal que 

puguin desplegar les seves activitats amb eficàcia i en coherència amb la política d’acció 

exterior del Govern de Catalunya i es pugui aprofitar al màxim el seu gran potencial per 

projectar Catalunya a l’exterior. En aquest sentit, s’ha de promoure la modernització i 

adequació de les seves estructures de funcionament, introduint l’ús de les tecnologies de la 

informació, així com fomentant la participació activa dels segments més joves i dinàmics en 

les activitats de les comunitats.  

Des del Govern cal també impulsar mesures que permetin enfortir els lligams de les 

comunitats catalanes en els països d’acollida, intensificant les relacions amb les institucions 

del país i fomentant la concreció, si s’escau, d’acords o programes de col·laboració.  

» Articular mecanismes de coordinació amb el Consell de les Comunitats 
Catalanes  

El Consell de les Comunitats Catalanes de l’exterior és l’òrgan d’assessorament i consulta 

del Govern de Catalunya en relació amb la política de suport a la ciutadania i les entitats 

catalanes presents a l’exterior.  

El Govern ha de continuar reforçant el paper del Consell com a òrgan de participació de les 

comunitats catalanes de l’exterior en el disseny, la formulació i el consens de les polítiques 

públiques adreçades a aquest col·lectiu.  
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3.5. POTENCIAR LA CULTURA I LA LLENGUA COM A ACTIUS DE LA IMATGE DE CATALUNYA 

» Incardinar el treball dels instituts de cultura amb l’estratègia governamental de 
diplomàcia pública 

La cultura i la llengua catalanes constitueixen una important eina d’influència i visibilitat a 

l’exterior i un instrument clau de diplomàcia pública en l’àmbit cultural que concedeix al país 

espais de reconeixement, sovint inabastables per la diplomàcia tradicional. No hi ha cap 

altra cultura sense estat i amb llengua pròpia, amb una producció cultural, científica i 

industrial com la catalana. La cultura i la llengua catalanes constitueixen una part fonamental 

de la imatge que Catalunya projecta a l’exterior, ja que esdevenen catalitzadores de 

complicitats, exportadores de valors i expressions del compromís amb la diversitat i la 

pluralitat cultural al món. 

L’Institut Ramon Llull, participat per la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes 

Balears, juga un paper clau en la projecció exterior de la cultura i la llengua catalanes en 

totes les seves modalitats: l’ensenyament de la llengua catalana, el suport a les traduccions 

a altres llengües, l’organització d’activitats culturals o el suport a les societats de 

catalanística a l’exterior. Per desplegar aquesta tasca, l’Institut compta amb representacions 

a l’exterior i una extensa xarxa acadèmica d’estudis catalans arreu del món. En la mateixa 

línia que treballa l’Institut Ramon Llull, i amb l’objectiu d’obrir noves vies de diàleg amb altres 

cultures, és important fomentar la instal·lació a Catalunya d’instituts de cultura d’altres 

països, així com cooperar estretament amb els instituts de cultura ja presents impulsant 

projectes de co-creació i actuacions conjuntes. 

» Promoure la internacionalització de les indústries culturals catalanes  

La qualitat de la creació cultural catalana, el seu dinamisme, la capacitat d’atracció d’artistes 

i professionals de la cultura, la xarxa museística i patrimonial de Catalunya o la diversificació 

de la indústria cultural es configuren com a actius principals per a la internacionalització de 

la cultura catalana. A més, la ciutat de Barcelona constitueix un referent i un focus cultural 

mundial de primer ordre. La seva posició geogràfica i la seva tradició d’acollida i trànsit la 

converteixen en la capital natural de la Mediterrània i pol d’atracció cultural i punt de trobada 

entre les seves dues riberes. 

La projecció internacional de la creació catalana esdevé de vital importància en l’actual 

context de globalització, on els grans grups multimèdia transnacionals de les indústries 

culturals tendeixen a la uniformització dels béns de consum i dificulten l’emergència de 
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productes sorgits en cultures menys esteses. Així mateix, la globalització i les noves 

tecnologies també han ampliat enormement els canals de difusió cultural i la demanda 

d’aquests béns, cosa que facilita l’exposició i el coneixement de les cultures més diverses, i 

configuren, així, una oportunitat excepcional.  

Així, doncs, cal que l’acció governamental continuï cercant sinergies i impulsant polítiques 

de suport a la projecció internacional d’aquests actors mitjançant polítiques 

d’acompanyament i una coordinació millor entre els actors públics i privats implicats. Cal 

potenciar la participació en fires de relleu internacional en l’àmbit de la llengua i la cultura i 

on Catalunya ha assumit un reconeixement internacional que la identifiquen com a país amb 

una important intensitat creativa, com la Fira del Llibre de Frankfurt, la Biennal de Venècia o 

la Fira Expolangues de París. 

Juntament amb el paper que juga l’Institut Ramon Llull, és cabdal la tasca que l’Institut 

Català de les Indústries Culturals du a terme per potenciar la promoció internacional de 

projectes professionals i afavorir l’exportació de la producció cultural catalana.  

» Reforçar la cooperació amb els territoris de parla catalana fora de Catalunya 

Cal que des del Govern es doni suport a la internacionalització de la llengua i la cultura 

catalanes, tenint en compte que tenen un àmbit geogràfic que transcendeix les fronteres 

administratives del Principat. En aquest sentit, cal potenciar i reforçar les capacitats de la 

Fundació Ramon Llull, impulsada per l’Institut Ramon Llull i on també participen el Govern 

d’Andorra, el Consell General dels Pirineus Orientals, l’Ajuntament de l’Alguer i la Xarxa de 

Ciutats Valencianes Ramon Llull, que aplega ajuntaments com els d’Elx, Vinaròs, Gandia, 

Sueca, Morella o Xixona. 

La cooperació regional i transfronterera té també un important paper de definició d’espais 

culturals i lingüístics. Així, els territoris que conformen l’Euroregió, l’Eurodistricte o la 

Comunitat de Treball dels Pirineus desenvolupen mecanismes de cooperació, coneixement i 

diàleg sobre les realitats culturals i lingüístiques dels seus veïns, definint noves maneres de 

viure la llengua i la cultura en un espai determinat i constituint una veritable ciutadania 

europea. 

En aquestes consideracions fonamentals, cal assenyalar, com a element específic, la 

importància de la presència internacional d’Andorra i la seva cooperació amb la projecció 

internacional de la llengua i la cultura catalanes. Així, per exemple, l’adhesió d’Andorra a la 

Unió Llatina, la seva participació en les cimeres iberoamericanes i la col·laboració amb la 
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Secretaria General Iberoamericana, permeten, mitjançant els programes culturals 

d’aquestes institucions i el treball conjunt al si de la Fundació, incorporar la creació i la 

producció cultural catalana a les xarxes iberoamericanes. 

3.6. GENERAR SINERGIES AMB L’ACCIÓ EXTERIOR DELS GOVERNS LOCALS I ALTRES ENS 

PÚBLICS DE CATALUNYA 

» Definir una estratègia compartida que contribueixi a sumar esforços amb altres 
ens públics 

Tal com estableix l’article 199 de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat ha d’impulsar i 

coordinar, en l’àmbit de les seves competències, les accions dels governs locals i dels 

organismes i altres ens públics de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia que aquests 

tinguin. Així, el Govern de Catalunya no pot dur a terme ni planificar una acció exterior que 

ignori l’acció exterior que porten a terme aquests organismes públics, de vegades de gran 

intensitat i valor i que assumeixen, també, funcions de representació internacional del país, a 

més de ser agents actius en la projecció de la llengua i la cultura catalanes al món. 

Els governs locals són pioners en la construcció de xarxes globals i en polítiques de 

cooperació per al desenvolupament i solidaritat, la qual cosa els converteix en actors 

imprescindibles a l’hora de valorar la vitalitat del país en l’àmbit de l’acció exterior. A nivell 

intern, l’àmbit local permet una major implicació de la ciutadania, així com incrementar 

l’efectivitat de la sensibilització respecte dels reptes de Catalunya en un món global. A nivell 

extern, la presència i les relacions exteriors dels governs locals reforcen i estenen el 

coneixement i el reconeixement de Catalunya arreu del món, precisament perquè, mitjançant 

els ens locals, s’arriba a nivells de relació que són inabastables si es compta únicament amb 

les eines del Govern de Catalunya. 

L’actuació exterior dels governs locals ha de sumar esforços amb l’acció exterior del Govern 

de Catalunya i han de beneficiar-se mútuament de la participació conjunta en organismes i 

xarxes de cooperació, elaborar posicionaments i estratègies comunes conjuntes i unir forces 

per aconseguir objectius en benefici de les entitats locals que representen i, en definitiva, de 

Catalunya. 

Des del Govern cal reconèixer la pluralitat i vitalitat de l’acció exterior que desenvolupen els 

diversos governs locals i ens públics de Catalunya i aprofitar i potenciar aquestes 

experiències. Cal que el Govern impulsi la col·laboració amb tots els actors públics 
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internacionals del país per generar sinergies positives i economies d’escala; concertar 

espais d’intercanvi i d’informació periòdics que permetin definir estratègies compartides, 

facilitin la suma d’actius i evitin l’establiment de duplicitats o actuacions contradictòries, i 

aprofitar al màxim els recursos que es destinen a l’acció exterior, posant a la seva disposició 

la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior i millorant, conjuntament, l’acció exterior i la 

seva efectivitat. 

4. Promoure la internacionalització socioeconòmica de Catalunya 

En plena era de la globalització, amb un mercat europeu plenament integrat i una economia 

oberta al món, l’acció exterior del Govern assumeix el repte de posicionar Catalunya al món 

com a motor de desenvolupament econòmic i pol d’excel·lència i innovació en el 

coneixement. La internacionalització econòmica de Catalunya s’ha d’assentar sobre la base 

d’una societat competitiva, multilingüe i ben preparada per treballar en un món globalitzat. 

Només treballant paral·lelament aquestes dues dimensions podrem situar Catalunya com un 

referent mundial. 

4.1. PROMOURE LA INTERNACIONALITZACIÓ ECONÒMICA DE CATALUNYA 

» Millorar el grau d’internacionalització de l’empresa catalana 

La globalització creixent de les activitats econòmiques, amb el seu component essencial 

d’acceleració del ritme d’introducció de progrés tecnològic, ha engendrat una situació amb 

característiques noves que cal tenir en compte. 

D’una banda, es consolida una nova divisió internacional del treball, on molts països 

emergents assumeixen el paper de grans exportadors de productes manufacturats que 

abans havia quedat reservat als països ja desenvolupats, on la presència de les empreses 

transnacionals és cada vegada més elevada i on augmenta el comerç intra-indústria i intra-

firma. D’altra banda, es tendeix a esborrar les distincions tradicionals entre els diferents 

sectors productius i la mateixa distinció entre producció de béns i prestació de serveis.  

La realitat que en resulta és la d’una economia on, cada vegada més, les empreses no 

s’especialitzaran pel tipus de béns o serveis que produeixin, sinó per les tasques que duguin 

a terme dins de cadenes de valor d’abast mundial. En aquesta realitat, els fluxos i la 

interdependència internacionals van perdent el caràcter bidireccional que tenien en el passat 
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per articular-se de manera més complexa sobre la base de nodes entrelligats d’un cap a 

l’altre de l’economia mundial. 

Aquesta nova realitat internacional dóna lloc a reptes també nous pel que fa a l’establiment 

del marc regulador de les activitats econòmiques i a la definició de les polítiques públiques. 

D’una banda, el tradicional marc regulador estatal es troba desbordat i fins i tot el mateix 

marc europeu es considera insuficient en molts aspectes. Costa de trobar les formes 

adequades de governança i regulació mundials, que van molt retardades respecte a 

l’acceleració del procés de globalització de l’economia. D’altra banda, prenen cada vegada 

més importància les polítiques transversals, sobretot pel que fa a la promoció de la innovació 

i de l’economia del coneixement. 

Catalunya ha de continuar treballant per adaptar-se a aquest context, tot mantenint la seva 

cultura emprenedora en les diferents àrees de l’economia productiva i sense renunciar a les 

seves polítiques d’integració i cohesió socials i a una progressiva millora dels seus nivells de 

vida i benestar.  

L’economia catalana té com a actiu essencial la seva diversificació i l’arrelament en una 

àmplia gamma d’activitats productives. Aquest actiu s’ha de preservar i potenciar donat que 

ofereix una flexibilitat absolutament indispensable en moments de gran canvi estructural en 

tot el món. Per aconseguir-ho, cal que des de Catalunya es dugui a terme una focalització i 

priorització d’estratègies i es continuï apostant per la innovació, la creativitat, la tecnologia i 

el talent. Cal que l’acció exterior del Govern i del conjunt de la societat catalana s’assentin 

sobre iniciatives i estratègies de competitivitat i internacionalització ja en curs, en particular 

les posades en marxa en el marc de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la 

Qualitat de l’Ocupació i la Competitivitat de l’Economia Catalana i del Pacte Nacional per a 

la Recerca i la Innovació. 

Catalunya ja destaca per la seva obertura econòmica i per la seva excel·lència en alguns 

sectors. Amb tot, les barreres idiomàtiques, les capacitats tècniques o el desconeixement 

dels mercats de destinació són algunes de les principals dificultats que té l’empresa catalana 

per iniciar-se en l’exportació. És important, doncs, facilitar la implantació a l’exterior de les 

empreses catalanes, la seva presència directa, especialment en aquelles activitats amb un 

potencial de creixement a nivell mundial. 

En aquest sentit, és essencial donar compliment als quatre eixos bàsics de competitivitat 

internacional de les empreses que recull el Pla 2009-2013 d’ACC1Ó. En primer lloc, la 

“capacitació” de l’empresa en organització i gestió per poder competir en l’entorn global i 
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canviant fent un ús competitiu de les TIC, així com l’afavoriment de la generació, la retenció i 

la captació de talent. En segon lloc, la “diferenciació”, que ha de permetre posicionar 

l’empresa per mitjà de la innovació en un lloc destacat al mercat i ser així més competitiva. 

En tercer lloc, el “creixement”, l’afavoriment de la cooperació interempresarial perquè les 

empreses puguin obtenir la dimensió òptima que els permeti dur a terme processos d’R+D, 

innovació i internacionalització i, així, afavorir l’existència de projectes singulars. Finalment, 

la “connexió al món” de les empreses, oferint instruments per tenir més empreses globals, 

afavorint la seva presència en xarxes de negoci i coneixement i potenciant l’atracció 

d’inversions d’alt impacte. 

» Afavorir la captació d’inversió directa estrangera 

És important que Catalunya continuï sent un receptor d’inversió estrangera directa i, per tant, 

cal continuar apostant per una política de captació activa d’inversions productives al nostre 

país. Actualment es calcula que a Catalunya hi operen més de 3.000 empreses estrangeres. 

És indubtable que la presència d’aquestes empreses contribueix molt activament a la 

renovació de la base productiva de Catalunya, a la generació de valor afegit i ocupació i a la 

competitivitat de la nostra economia, tot enfortint els elements diferencials de Catalunya 

respecte d’altres territoris. 

En relació amb aquest darrer punt, cal valorar molt positivament l’ampliació dels objectius de 

la xarxa internacional d’oficines d’ACC1Ó, que ha passat a incorporar la captació 

d’inversions i els processos de transferència tecnològica internacional com a part de la seva 

tasca principal. 

» Donar suport al paper de Catalunya com a plataforma logística 

L’impuls del paper de Catalunya com a plataforma logística global esdevé d’una importància 

estratègica cabdal per al futur de la nostra economia. Des d’aquesta perspectiva, cal 

potenciar el rol de Catalunya en el marc del transport marítim mundial i el transport 

combinat, prestant una atenció especial a la connexió ferroviària amb la península Ibèrica, 

França i el conjunt d’Europa, així com a la connexió marítima amb la resta de la 

Mediterrània. Catalunya ha de participar fortament en la política europea de transports i 

infraestructures, així com aprofitar el potencial que ofereix la Unió per la Mediterrània, per tal 

d’assegurar el seu posicionament logístic. 
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Cal, també, seguir l’estratègia en relació amb la internacionalització de l’aeroport de 

Barcelona i del conjunt dels aeroports de Catalunya. És necessari comptar amb un estudi 

que permeti posar sobre la taula les rutes aèries per les quals cal apostar i que ofereixen 

una resposta millor a una suma d’interessos geopolítics, econòmics, comercials i culturals de 

Catalunya. L’estratègia ha de preveure els contactes político-institucionals que cal endegar 

per garantir i a la vegada justificar la viabilitat de les rutes aèries proposades.  

» Apostar per l’economia de la singularitat 

Catalunya ha de centrar la seva estratègia internacional de promoció turística de Catalunya 

sobre la base de l’economia de la singularitat. Cal buscar aquells trets, tan tangibles com 

intangibles, que són diferenciadors i que constitueixen l’imaginari i la imatge que es vol 

projectar, materialitzant-los a través de la creació de productes o serveis i desenvolupant 

una estratègia de màrqueting al seu voltant que permeti una promoció i posicionament 

potents. 

El turisme permet, d’una banda, la projecció internacional de l’imaginari vinculat a aquesta 

diferenciació com a valor afegit i, d’una altra banda, la generació d’activitat econòmica en 

primera instància, però també la seva extensió a d’altres branques de l’economia, de nou 

fonamentades en la singularitat, a través dels seus importants efectes multiplicadors. 

A Catalunya l’economia de la singularitat es troba en quatre sectors: el sector turístic; el 

sector agroalimentari, que ha creat denominacions d’origen amb productes de qualitat i 

exclusivitat i amb una gastronomia i una restauració amb exemples rellevants de forta 

projecció internacional; el sector de l’artesania, i el sector de les indústries culturals. 

Així doncs, cal que des de Catalunya es treballi per donar a conèixer aquests elements 

singulars a escala internacional i que es recullin en un Pla d’Internacionalització del Turisme 

de Catalunya, que ha de servir, també, per fomentar la implantació d’empreses turístiques 

catalanes a l’exterior. 
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4.2. CONTRIBUIR A LA CAPTACIÓ I RETENCIÓ DE TALENT I A LA PROJECCIÓ DE L’R+D+I 
CATALANA 

» Incentivar el reconeixement internacional de la recerca catalana  

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació preveu una transformació del model 

productiu de Catalunya per tal de garantir la preservació i la millora de la prosperitat i el 

benestar de la societat catalana, en un context globalitzat. Per fer-ho possible, Catalunya 

haurà de transformar la seva economia industrial i de serveis tradicional en una altra basada 

en el coneixement i en la producció de béns i de serveis de valor afegit, en la qual la recerca 

i la innovació esdevenen factors clau per donar resposta als reptes socials i ambientals.  

Per donar compliment a aquest Pla, el Govern de Catalunya s’ha compromès a incrementar 

la despesa en R+D+I, reformar la governança del sistema públic d’innovació per fer-la més 

eficient i desenvolupar polítiques de suport a l’R+D+I que donin resposta a les necessitats 

del sector. 

Des de fa alguns anys, els diferents agents de la recerca, públics i privats, s’han esforçat per 

establir un marc i assolir uns resultats (projectes, publicacions, descobriments, grans 

infraestructures, etc.) que constitueixen un factor molt important d’internacionalització i de 

finançament per a la recerca de qualitat. Des del Govern cal continuar fomentant l’increment 

de la participació de Catalunya al 7è Programa Marc d’Investigació de la Unió Europea, 

augmentant la dotació de les línies de suport a la participació i lideratge de projectes 

europeus, tant si són participats per empreses com per universitats. La participació en 

programes internacionals de recerca i la divulgació científica exigeixen potenciar el 

coneixement i l’ús de l’anglès com a llengua vehicular. 

Finalment, per tal d’incrementar la recerca sobre el teixit productiu, un dels objectius del 

Govern consisteix en la valorització de la recerca i la comercialització de l’oferta tecnològica 

produïda a Catalunya (explotació de patents, spin-offs, etc.) augmentant la creació 

d’empreses d’origen universitari, així com el percentatge d’investigadors que treballin a les 

empreses, per tal que s’aproximi al 50% el 2013. 

» Fomentar la internacionalització de les universitats de Catalunya 

La internacionalització de les universitats en el context mundial de l’educació superior 

contribueix a millorar la qualitat de l’oferta docent i de la recerca mitjançant l’assoliment 

d’estàndards internacionals, promou l’acreditació internacional de l’oferta acadèmica, permet 



  

Carrer de la Pietat, 2 
08002 Barcelona 
Tel. 93 554 51 01 
Fax 93 554 51 07 

64

la captació de recursos a escala internacional i amplia les fronteres de captació de talent, a 

més de ser un mitjà per consolidar valors propis del sistema universitari català, com la 

solidaritat o el compromís amb la cooperació. Captar i retenir talent en els grups, instituts i 

centres de recerca comporta situar-se a la frontera del coneixement i facilitar entorns 

d’excel·lència que siguin referents mundials en formació i recerca.  

Des del Govern cal impulsar la internacionalització de les universitats, facilitant la mobilitat 

de l’estudiant, del professorat i del personal investigador, i donant suport al seu paper clau 

en la generació de coneixement, mitjançant la recerca i la innovació i la seva transferència a 

l’entorn social i empresarial. Es tracta, també, d’alinear tot el món universitari i el de 

l’administració en el mateix objectiu, de manera que cadascun aporti el que li és propi. 

Tot i el reconeixement de campus d’excel·lència que tenen moltes universitats catalanes, cal 

continuar treballant perquè la internacionalització sigui una prioritat a les agendes de les 

universitats i que aquestes s’impliquin en un projecte de país amb vocació internacional i 

global treballant per una oferta formativa que sigui visualitzada com a pol de coneixement de 

referència del sud d’Europa i la Mediterrània. Això implica millorar el coneixement de 

llengües i d’altres realitats culturals i universitàries, i fomentar els intercanvis amb 

universitats i institucions d’educació superior i de recerca d’altres països i la creació, en 

definitiva, d’un ambient internacional a les aules.  

4.3. PROMOURE LA CREACIÓ D’UNA SOCIETAT CATALANA INTERNACIONAL 

» Fer que la societat catalana sigui conscient del món i s’hi senti implicada  

Els ciutadans de Catalunya tenen consciència del món en què viuen i dels problemes i 

reptes globals que cal afrontar. A Catalunya es parlen actualment 300 llengües, existeixen 

un total de 3.449 temples arreu del territori català de fins a 13 confessions religioses 

diferents i, en la darrera dècada, més d’onze mil infants procedents d’adopció internacional 

han estat adoptats per famílies catalanes. La normalitat amb la qual es viu aquesta situació 

és fruit de la voluntat d’integració i d’acollida que sempre ha caracteritzat la societat 

catalana. 

La consciència internacional de la societat catalana també es reflecteix en el Pacte Nacional 

per a la Immigració i la via catalana d’integració, el model d’acollida i integració propis que 

Catalunya ha anat teixint gràcies al suport del Govern i a la tasca que, amb els anys, ens 

locals i entitats han acumulat, adquirint una valuosa experiència en la gestió del fet migratori. 



  

Carrer de la Pietat, 2 
08002 Barcelona 
Tel. 93 554 51 01 
Fax 93 554 51 07 

65

La immigració és un fet estructural i definitori de la societat catalana, amb una convivència 

basada en l’equilibri entre la valoració positiva de la diversitat i la necessitat d’elements de 

cohesió. 

Amb tot, cal que el Govern continuï treballant per fer una societat catalana encara més 

conscient i més preparada per viure en aquest món global i poder fer front als reptes del 

futur. Cal treballar la competència bàsica del món de l’educació que se centra a 

desenvolupar l’habilitat d’aprendre a conviure i habitar el món per tal que els nois i noies 

esdevinguin ciutadans i ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La 

conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el 

desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el 

treball en equip, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes en comú, 

afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.  

» Crear una societat multilingüe i ben preparada per moure’s pel món 

Un dels reptes més importants per tenir una societat amb l’habilitat de moure’s pel món és 

millorar el coneixement de llengües de la població, especialment des de l’escola.  

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya de 2008, només un 23,3% dels 

catalans s’autodeclaren capaços de comunicar-se en anglès amb fluïdesa, un percentatge 

ben diferent del d’altres països de la Unió Europea, com Suècia (89%) o els Països Baixos 

(87%), segons dades d’Eurostat.  

Aquesta manca de coneixements comporta una pèrdua d’oportunitats, no només en l’àmbit 

professional, ja que l’anglès és una llengua pont utilitzada per a gran part de les 

comunicacions internacionals quotidianes. És responsabilitat del Govern buscar solucions a 

aquest dèficit i facilitar, així, la internacionalització dels diferents sectors de la nostra 

societat. Amb aquest objectiu, el Govern de Catalunya està impulsant el Pla d’Impuls a les 

Terceres Llengües (2007-2015) per assegurar que en acabar l’educació secundària 

obligatòria els alumnes tinguin prou coneixement d’una tercera llengua per mantenir una 

conversa amb fluïdesa i que, en acabar el batxillerat, siguin capaços de treballar en aquesta 

tercera llengua. 

Els programes impulsats per la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants, de joves 

professionals i d’educadors constitueixen una eina que facilita l’aprenentatge de llengües, 

però que serveix, a la vegada, per millorar l’autonomia de la gent jove i per capacitar-los per 

viure en un món global. Estudiant i treballant a l’estranger s’adquireix una experiència 
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professional i personal molt enriquidora i molt valorada en el mercat laboral. Per això, cal 

que les polítiques de joventut del Govern continuïn donant impuls a aquests programes i 

promoguin la concessió de beques que facilitin la mobilitat dels joves estudiants i 

professionals. També contribueixen a aquest objectiu els programes de voluntariat 

internacional que afavoreixen la participació de la gent jove en programes de cooperació per 

al desenvolupament. Aquests programes, que promouen el compromís dels joves amb els 

països menys afavorits, faciliten l’accés al món professional de la cooperació i, finalment, 

serveixen per reforçar el teixit associatiu juvenil i les xarxes implicades en la governabilitat 

dels països en desenvolupament. 

Sens dubte, l’Espai Bolonya afavorirà també aquest moviment d’estudiants i, per tant, 

contribuirà a la millora dels seus coneixements lingüístics i a l’adquisició de bones pràctiques 

d’altres països. Formar estudiants amb capacitats per viure i treballar en un context 

internacional implica repensar els plans d’estudi i la metodologia de l’aprenentatge, en línia 

amb el que persegueix l’espai europeu d’educació superior i que està impulsant el Govern.  

5. Consolidar Catalunya com un actor internacional compromès, 
responsable i solidari 

Tal com estableix l’Estatut d’Autonomia en l’article 6, els poders públics de Catalunya han 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 humà sostenible.  

Les agendes internacionals de medi ambient, pau, seguretat, desenvolupament i drets 

humans estan avui molt interrelacionades. Totes són multidimensionals i plurals, superen 

amb escreix qualsevol limitació fronterera i estan centrades, en definitiva, en les persones. 

En tots aquests àmbits, Catalunya hi està compromesa i assumeix un paper de lideratge i de 

referència com a govern autònom. 

 

 

 



  

Carrer de la Pietat, 2 
08002 Barcelona 
Tel. 93 554 51 01 
Fax 93 554 51 07 

67

5.1. ESDEVENIR UN ACTOR COMPROMÈS I ACTIU EN ELS DEBATS INTERNACIONALS 

RELATIUS A L’ENERGIA, LA SOSTENIBILITAT I EL MEDI AMBIENT 

» Promoure el paper de Catalunya com a referent en la implementació de 
polítiques de sostenibilitat, medi ambient i energia 

Catalunya ha estat un país pioner en els debats internacionals sobre medi ambient i 

sostenibilitat. Des de les cimeres de Rio de Janeiro, Johannesburg i Aalborg fins a les 

conferències de les parts en canvi climàtic, Catalunya ha estat un actor de rellevància i ha 

assumit un rol de lideratge, però alhora de referent i model, com mostra l’adopció de les 

nombroses Agendes 21 locals implementades en tot el territori.  

Fa gairebé vint anys que Catalunya disposa de formulacions pròpies sobre el 

desenvolupament sostenible i el medi ambient. A més del departament responsable del medi 

ambient, fa deu anys que es va crear el Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible de Catalunya, que assessora les polítiques del Govern en aquest camp i 

contribueix activament en l’avaluació de polítiques internacionals de sostenibilitat, com ara 

l’Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible. 

Pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, es calcula que entre el 50% i el 80% de les 

accions necessàries per a l’adaptació i mitigació dels seus efectes correspon aplicar-les als 

governs regionals i locals. Actualment, Catalunya és un referent internacional en el 

desplegament de polítiques per fer front a aquest desafiament, mitjançant la implementació 

del Pla de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 a través de l’Oficina del Canvi Climàtic. 

Igualment, el segon Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya, en el qual han participat prop 

d’un centenar d’experts de Catalunya, pot esdevenir un referent d’anàlisi per a altres regions 

pel que fa a les actuacions que s’exerceixen a escala territorial per fer front als reptes que 

planteja l’escalfament global. Aquest reconeixement de la comunitat internacional queda 

palès en el fet que Barcelona fou la seu, el maig de 2009, de la Carbon Expo, la fira mundial 

dels negocis del mercat de CO2, i el novembre d’aquest mateix any va acollir la darrera 

reunió preparatòria de la Cimera de Copenhaguen, on van participar fins a 4.000 persones 

de 190 països. A més, Catalunya és membre d’organismes i xarxes internacionals com el 

Climate Group i la Xarxa de Governs Regionals pel Desenvolupament Sostenible (Network 

of Regional Governments for Sustainable Development, nrg4SD). 

Les decisions de planificació local i regional seran determinants en la lluita contra el canvi 

climàtic, per la qual cosa és necessari comptar amb informació tècnica sobre els possibles 

efectes de l’escalfament a Catalunya. Per aquest motiu, cal preveure la realització d’estudis 
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territorials i sectorials per tal de tenir a punt un pla d’adaptació el 2012. Els treballs ja 

realitzats sobre el Delta de l’Ebre i sobre l’impacte del canvi climàtic en els recursos hídrics 

en constitueixen un bon exponent. 

Ni la sostenibilitat mediambiental ni la gestió del canvi climàtic no poden deslligar-se de les 

polítiques de cooperació per al desenvolupament, que constitueixen un objectiu estratègic i 

transversal de la cooperació catalana. En efecte, el Govern de Catalunya va ser un dels 

primers governs autònoms del món a donar suport a la iniciativa “Enfocament territorial del 

canvi climàtic” del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament.  

D’altra banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i la seva revisió de novembre de 

2009 guien l’acció del Govern en matèria de política energètica amb l’objectiu de fer front a 

l’esgotament dels recursos energètics fòssils i la dependència exterior del subministrament 

energètic de Catalunya i de consolidar un model energètic sostenible. Es tracta d’avançar 

cap a una economia de baixa intensitat energètica i de baixa emissió de carboni, amb una 

preponderància manifesta de les tecnologies d’estalvi i eficiència energètica i amb un baix 

consum d’hidrocarburs fòssils, i on, dins del mix energètic, es maximitza la utilització de les 

energies renovables. 

Com estableix aquest Pla, l’acció pública no determina ni fixa les variables ni les accions 

dels ciutadans amb detall, però sí que ha d’impulsar canvis i modificar tendències per 

garantir la viabilitat futura del sistema. Així doncs, Catalunya basa la seva estratègia en una 

política energètica responsable basada en l’impuls de les energies renovables i en l’estalvi i 

l’eficiència energètica. En aquest sentit, el Govern està implementant noves mesures com el 

Decret d’energies eòlica i fotovoltaica, la creació de noves línies de préstecs per finançar 

paquets de solucions per a l’estalvi i l’eficiència energètica i el confort tèrmic a l’habitatge, o 

la inversió per potenciar l’ús del transport públic. 

» Aprofundir en la dimensió internacional de l’Estratègia per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya 2026 

L’impuls de polítiques d’eficiència energètica i el foment de les energies renovables poden 

millorar la balança comercial i generar un sector econòmic i industrial rellevant, que 

afavoreixi l’ocupació. Aquestes orientacions han de desembocar en la dimensió internacional 

de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026, que ha de ser el full 

de ruta que estableixi els objectius quantificats i les línies d’actuació prioritàries que 

garanteixin l’evolució de Catalunya cap a escenaris de major sostenibilitat social, econòmica 

i ambiental, prenent com a horitzó l’any 2030.  
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La política energètica catalana ha de promoure el creixement d’un nou sector empresarial 

energètic a Catalunya que, atenint-se a les estratègies establertes en la Prospectiva 

Energètica catalana (PROENCAT 2030), es basi en la creació de noves empreses amb un 

alt potencial de creixement o de millora en el posicionament internacional de Catalunya en 

l’àmbit del coneixement i l’R+D+I en aquelles tecnologies energètiques clau en els propers 

anys i que permetin augmentar les exportacions de tecnologies i serveis energètics 

avançats. 

Paral·lelament, el Govern de Catalunya ha de liderar i participar conjuntament amb el sector 

privat en el desenvolupament de projectes estratègics que facilitin la col·laboració entre les 

empreses per aconseguir un sector energètic més competitiu. Aquest compromís s’assoleix 

mitjançant la inversió pública en mesures d’estalvi i eficiència energètica i en energies 

renovables, juntament amb determinades iniciatives per potenciar el desenvolupament dels 

subsectors i “clústers” més rellevants en àmbits com l’estalvi i l’eficiència energètica i les 

energies renovables; el suport als emprenedors especialitzats en tecnologies necessàries 

per a les energies renovables i l’estalvi i l’eficiència energètica; l’aposta per projectes 

d’R+D+I en el sector de l’energia liderats per empreses, universitats i centres tecnològics 

catalans, i l’establiment d’algunes pautes estratègiques en sectors com el transport o 

l’edificació. Aquestes iniciatives poden convertir el sistema energètic en un potent motor de 

creixement. En aquest sentit, l’impuls de la competitivitat de l’energia ha de contemplar tots 

aquells factors que poden incidir-hi amb una perspectiva àmplia i transversal: innovació, 

capital humà, infraestructures, emprenedoria, etc. 

5.2. SER UN ACTOR EFICAÇ I DE QUALITAT EN RELACIÓ AMB LA COOPERACIÓ PER AL 

DESENVOLUPAMENT I LA SOLIDARITAT INTERNACIONAL 

» Avançar en la millora de la qualitat i la gestió de la política de cooperació per al 
desenvolupament 

En els darrers anys ha ressorgit amb força en la comunitat internacional de donants la 

preocupació per la qualitat de l’ajut, un aspecte fonamental, juntament amb l’increment de 

recursos, per assolir els compromisos de l’agenda internacional de desenvolupament. És per 

tant un objectiu del Govern fer de la qualitat un dels eixos vertebradors de la política de 

cooperació per al desenvolupament integrant-la en tots els àmbits i sectors, i millorant, d’una 

banda, l’eficàcia de l’ajut i, de l’altra, la gestió de la política de cooperació.  
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La política de cooperació per al desenvolupament del Govern de Catalunya es fonamenta en 

els principis bàsics de la Declaració de París sobre Eficàcia de l’Ajut (2005) i del Programa 

d’Acció d’Accra (2008), fent-ne una lectura en clau d’oportunitats com a govern autònom. 

L’objectiu d’aquests principis és garantir el protagonisme i la corresponsabilitat dels països 

socis en la definició de les seves necessitats i prioritats de desenvolupament (principi 

d’apropiació democràtica), així com garantir que l’ajut s’adreci a satisfer aquestes 

necessitats i prioritats (principi d’alineació), que això es faci de la forma més coordinada 

possible entre el conjunt dels donants (principi d’harmonització) i que l’ajut es gestioni i 

s’executi amb vista a assolir els resultats desitjats (gestió orientada a resultats), tot assumint 

que els resultats de desenvolupament són responsabilitat compartida dels donants i dels 

països socis (responsabilitat compartida).  

La Llei de cooperació al desenvolupament i els Plans Directors associen la bona gestió de la 

política de cooperació als principis d’informació i de transparència, de participació, de 

planificació, de seguiment i d’avaluació. En aplicació d’aquests principis, les prioritats del 

Govern se centraran en la consolidació de mecanismes i instruments de rendició de comptes 

en relació amb l’execució de la política de cooperació per al desenvolupament del Govern de 

Catalunya i la gestió de l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD). Així mateix, cal millorar els 

mecanismes de participació dels actors del sistema català de cooperació per al 

desenvolupament, fent una especial atenció al Consell de Cooperació al Desenvolupament, i 

dels actors de desenvolupament dels països socis en la planificació, seguiment i avaluació 

de la política pública de cooperació per al desenvolupament. Són, també, prioritaris la millora 

de la planificació estratègica i programàtica de la política de cooperació i dels instruments 

per donar seguiment a l’execució de l’AOD i el desplegament del sistema d’avaluació de la 

política de cooperació per al desenvolupament del Govern a partir de l’adopció de les 

Directrius d’avaluació que s’han elaborat el 2009. 

D’altra banda, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), com a 

principal òrgan executor de la política de cooperació per al desenvolupament de la 

Generalitat de Catalunya, ha de continuar desplegant, en el marc del pla de millora de 

l’organització, un sistema de qualitat de la gestió i d’estandardització dels procediments.  

Finalment, cal millorar la coherència de les polítiques del Govern que puguin tenir un 

impacte en els països del Sud amb la política de cooperació per al desenvolupament del 

Govern de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei de cooperació. A 

aquest efecte, el Govern elaborarà una estratègia de coherència de polítiques per al 

desenvolupament i impulsarà els mecanismes que garanteixin aquesta coherència en l’acció 

de Govern. 
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» Continuar avançant en la concentració sectorial i geogràfica de l’ajut 

El Govern de Catalunya, en consonància amb els esforços i consensos internacionals a 

favor de la qualitat i l’eficàcia de l’ajut, aposta durant aquest quadrienni per continuar amb la 

concentració sectorial i geogràfica de la política de cooperació definida en els Plans 

Directors. 

Pel que fa a la priorització sectorial, la política de cooperació per al desenvolupament ha 

apostat pels objectius transversals definits al Pla Director de Cooperació al 

Desenvolupament 2007-2010: promoure el respecte integral i la consolidació dels drets 

humans, la governança i l’enfortiment del teixit social; promoure l’equitat entre les dones i els 

homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere, i promoure la sostenibilitat del 

desenvolupament en la seva triple dimensió: social (que inclou la cultural i la política), 

econòmica i ambiental. El Pla Director també estableix tres línies estratègiques en el marc 

de la priorització sectorial: al Sud, contribuir al desenvolupament dels països i la població i 

fer front, mitjançant l’acció humanitària, a catàstrofes d’origen natural i humà; al Nord, 

millorar la formació i les capacitats dels actors de la cooperació catalana, així com el 

coneixement, el compromís i l’empatia de la ciutadania. 

En coherència amb la vocació transformadora del model català de cooperació, el gruix de 

l’ajut es destina a la línia estratègica de contribuir al desenvolupament, prioritzant els 

objectius estratègics de governança democràtica, drets humans i apoderament de les dones, 

així com el dret a la salut i a l’aigua, el dret a l’educació, l’enfortiment de les capacitats 

productives i comercials, l’ocupació i els drets laborals, la sostenibilitat ambiental i la 

prevenció de conflictes i la construcció de la pau. 

Pel que fa a l’acció humanitària, el Govern de Catalunya referma el seu compromís amb els 

principis humanitaris consensuats internacionalment, com la neutralitat, la independència en 

el conjunt de l’acció humanitària i les bones pràctiques. Així mateix, la política d’acció 

humanitària del Govern de Catalunya centra els seus esforços a satisfer les necessitats 

immediates de les poblacions afectades per catàstrofes d’origen natural, a pal·liar el 

sofriment de les poblacions que pateixen crisis de llarga durada i a ajudar a reduir la 

vulnerabilitat de les poblacions que han patit desastres naturals. 

Pel que fa a la priorització geogràfica, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 

2007-2010 proposa concentrar l’ajut en onze països i territoris prioritaris (Marroc, Palestina, 

Sàhara Occidental, Moçambic, Senegal, Bolívia, Colòmbia, Equador, Guatemala, Nicaragua 

i El Salvador) i set països i territoris preferents (Algèria, Líban, Gàmbia, Camerun, Etiòpia, 

Brasil i Perú). El Pla també aposta per mantenir la incidència política, el seguiment i el suport 
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en països o zones en situació de postconflicte bèl·lic (en especial, els Balcans, l’Afganistan o 

el Timor oriental), sotmesos a bloqueig (Cuba) o en situacions de greu vulneració dels drets 

humans. Així mateix, s’ha de tenir en compte la llarga tradició catalana de solidaritat 

internacional en països en construcció (Bòsnia-Herzegovina, Kosovo i Eritrea) i nacions 

sense Estat (Txetxènia i el Kurdistan).  

El Pla Director 2011-2014 haurà de revisar i modificar, si escau, aquesta priorització 

sectorial i geogràfica a partir d’una anàlisi de les necessitats i capacitats dels països del Sud, 

de les capacitats de la cooperació catalana i del pes de la immigració a Catalunya, així com 

de la necessària continuïtat en les línies directrius de la política de cooperació per al 

desenvolupament. 

» Fomentar l’educació per al desenvolupament i millorar les capacitats dels 
agents catalans públics i privats  

La consecució del desenvolupament, l’eradicació de la pobresa i el combat de les 

desigualtats als països del Sud exigeix, alhora, l’educació i la conscienciació de la ciutadania 

dels països del Nord en relació amb els reptes del desenvolupament i les relacions Nord-

Sud en un món cada cop més globalitzat. El 2010 es preveu adoptar, previ dictamen dels 

òrgans consultius de la cooperació catalana, l’Estratègia d’Educació per al 

Desenvolupament. Aquesta estratègia definirà les prioritats d’actuació del Govern a partir 

dels objectius i resultats concrets que s’espera assolir en els propers anys en els diferents 

àmbits de la sensibilització i l’educació per al desenvolupament, així com els instruments, els 

recursos i les capacitats necessàries per fer-los efectius. 

Com s’ha comentat, si es vol que l’ajut sigui eficaç i contribueixi positivament al 

desenvolupament, cal saber combinar efectivament els recursos amb la qualitat i la 

coherència de les actuacions dels diversos actors. Per això, tot seguint les recomanacions 

internacionals, des del Govern es continuarà i reforçarà el procés de millora de les 

capacitats dels agents públics i privats de la cooperació catalana per al desenvolupament, 

amb tres prioritats principals: millorar la formació i la capacitació teòriques i pràctiques, 

impulsar la investigació i la recerca aplicada, i finalment, reforçar les capacitats institucionals 

i d’incidència dels diversos agents de la cooperació catalana.  

» Impulsar i desplegar les modalitats i els instruments de la cooperació catalana 

Les diferents modalitats de cooperació que preveu el Pla Director 2007-2010 i els 

percentatges de despesa que tenen assignats volen articular un model català de cooperació 
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capaç d’equilibrar el protagonisme dels actors de la societat civil catalana en l’execució de 

l’ajut (modalitat a iniciativa dels altres actors) amb l’exercici de responsabilitat del Govern 

com a executor directe d’aquesta política (modalitat directa i concertada) i com a actor públic 

en el marc del sistema multilateral d’ajut al desenvolupament (modalitat multilateral). La 

prioritat en el proper cicle de planificació és desplegar la modalitat de cooperació 

concertada, que permet avançar cap a aliances pel desenvolupament més estratègiques i 

desplegar prioritats d’actuació compartides pel Govern i els actors de la societat civil. 

Pel que fa als instruments, la cooperació per al desenvolupament promoguda pel Govern de 

Catalunya es canalitza mitjançant els diferents instruments de cooperació tècnica, 

econòmica i financera previstos als Plans Directors. D’acord amb el que es deriva de les 

recomanacions i les bones pràctiques internacionals, la cooperació catalana prioritza els 

instruments que promouen les capacitats i procediments locals, la previsibilitat de l’ajut i la 

reducció de costos de coordinació entre el conjunt de donants.  

Així, les prioritats i actuacions concretes per desplegar els instruments previstos se 

centraran a publicar, difondre i desplegar l’Estratègia de Codesenvolupament del Govern 

debatuda i elaborada durant l’exercici del 2009; impulsar una cooperació tècnica més eficaç, 

previsible i alineada amb les estratègies, els procediments i els mecanismes dels països 

socis; i, finalment, desplegar els instruments programàtics de la cooperació per al 

desenvolupament en coherència amb els principis, valors i prioritats de la política pública de 

cooperació per al desenvolupament del Govern de Catalunya.  

» Avançar en el compromís de Catalunya amb el finançament del 
desenvolupament 

En relació amb el finançament de la cooperació per al desenvolupament, cal promoure 

l’assignació de recursos a la política de cooperació per al desenvolupament amb l’objectiu 

d’avançar cap a l’assoliment dels compromisos internacionals de finançament del 

desenvolupament. 

Així mateix, atesos l’existència de diversos referents per calcular l’esforç solidari de 

Catalunya (ingressos corrents incondicionats, tributs propis, PIB català), el canvi de model 

de finançament de la Generalitat i la situació de crisi econòmica i el seu impacte directe en 

els recursos de la Generalitat, el proper Pla Director 2011-2014 haurà de definir el paràmetre 

de càlcul que es consideri més adient. 
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Finalment, en el marc de l’actual context de crisi, és necessari que el proper Pla Director 

tingui en consideració la viabilitat d’una cooperació que busqui vies per afavorir la 

participació d’empreses catalanes, aprofitant els seus coneixements i la seva responsabilitat 

social corporativa. 

5.3. FOMENTAR ACTIVAMENT ELS PROCESSOS DE DEMOCRATITZACIÓ, EL PLURALISME, LA 

PAU I ELS DRETS HUMANS 

» Defensar activament la diversitat cultural i lingüística 

El Govern entén que la defensa del pluralisme cultural i lingüístic és inherent a la defensa 

dels drets individuals i col·lectius i suposa una clara aportació al desenvolupament humà 

dels pobles. El Govern de Catalunya s’ha compromès reiteradament a favor de la diversitat 

lingüística. Casos com l’oficialitat de l’occità; les experiències de la cooperació per al 

desenvolupament en la promoció de l’educació bilingüe intercultural a països com Bolívia, 

Equador i Guatemala; el projecte Linguamón-Casa de les Llengües, o les demandes i 

reivindicacions per assolir el reconeixement oficial de la llengua catalana al si de les 

institucions europees constitueixen exemples clars d’aquest compromís. 

Amb tot, és important que des del Govern es continuï fent ús dels instruments existents a 

escala internacional per defensar la seva llengua i cultura. En relació amb la Carta Europea 

de les Llengües Regionals o Minoritàries, cal que el Govern vetlli per tenir una participació 

adequada en els mecanismes estatals d’aplicació i control del seu seguiment. Igualment, cal 

que Catalunya faci sentir la seva veu al Comitè Intergovernamental per a la Protecció i la 

Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, creat en el marc de la Convenció 

sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, adoptada el 

2005 sota l’impuls de la UNESCO.  

Però, més enllà de la defensa de la llengua i la cultura pròpies, la participació activa i 

recurrent del Govern i altres actors catalans en fòrums i institucions internacionals ha 

convertit Catalunya en un expert internacional en defensa de les llengües i cultures no 

estatals i de la pluralitat lingüística i cultural. És essencial que el Govern de Catalunya 

continuï assumint aquesta funció d’expert i referent, i s’erigeixi com a interlocutor privilegiat 

per a molts altres governs amb sensibilitats similars.  
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» Construir una política pública coherent i cohesionada per a la promoció de la 
pau i els drets humans 

La promoció de la pau i la protecció dels drets humans constitueixen una política pública 

relativament nova que tradicionalment s’havia associat a la societat civil o a la cooperació 

per al desenvolupament. En els darrers anys, sota l’impuls de l’Oficina de Promoció de la 

Pau i dels Drets Humans, aquest àmbit s’ha desenvolupat com una política pública del 

Govern i ha viscut un important desenvolupament legislatiu amb una referència específica a 

l’Estatut d’Autonomia, i l’aprovació de la Llei del Foment de la Pau, l’any 2003, i la Llei de 

creació de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), l’any 2007. 

Un dels principals objectius en l’àmbit de la promoció de la pau i dels drets humans és la 

construcció d’una política pública coherent i cohesionada, que ha de permetre una projecció 

internacional sòlida en aquest àmbit. En aquest sentit, és important garantir la transversalitat 

d’aquesta política i el treball amb la resta de departaments del Govern i amb les entitats de 

la societat civil actives en l’àmbit de la pau i els drets humans.  

És igualment important fomentar la capacitació i formació de la societat catalana en la 

cultura de la pau i el respecte als drets humans. En aquest sentit, el Govern ha d’impulsar el 

desplegament del conveni de col·laboració signat amb el United Nations System Staff 

College per a la formació en matèria de pau i drets humans adreçada a funcionaris de la 

Generalitat i membres de la societat civil catalana. 

» Esdevenir un actor de referència en la construcció de la pau i la prevenció de 
conflictes violents 

Catalunya també ha de jugar un rol en la construcció de la pau i en la transformació i la 

prevenció de conflictes a escala internacional. Per tal que aquesta actuació sigui al més 

eficaç i eficient possible, és necessari identificar les zones geogràfiques, els sectors i els 

tipus d’actuació amb més potencialitat, així com identificar aquells socis, xarxes i 

col·laboracions que més poden contribuir a fer-ho possible, de manera coherent amb la 

política pública de cooperació per al desenvolupament del Govern.  

També cal identificar bones pràctiques i desenvolupar programes innovadors, aplicables 

sobre el terreny, orientats a prevenir, gestionar, resoldre i transformar conflictes, així com 

estabilitzar i transformar les societats, les institucions i les zones que deixen enrere 

conflictes violents o conflictes socials perllongats. 
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En l’àmbit dels drets humans i l’enfortiment de la democràcia, cal que el Govern continuï 

donant suport a les missions d’observació electoral, al monitoratge del respecte a la 

democràcia i als drets humans sobre el terreny i als defensors dels drets humans amenaçats 

als seus països. 

La gestió positiva del reconeixement de la diversitat religiosa i la llibertat de pensament 

constitueix, també, un factor poderós per a la construcció d’una cultura democràtica sobre la 

diferència, un plantejament que reforça la imatge d’una Catalunya respectuosa i impulsora 

de la diversitat.  
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Implementació i revisió del Pla 

L’òrgan competent en matèria d’acció exterior serà responsable d’impulsar i garantir la 

implementació del Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya, així com de fer-ne el 

seguiment i l’avaluació mitjançant els instruments previstos pel Decret de coordinació 

executiva de l’acció exterior del Govern. 

En aquest sentit, l’òrgan competent en matèria d’acció exterior haurà de fer el seguiment 

dels plans i les actuacions sectorials o geogràfiques i podrà adreçar instruccions generals, 

elaborar protocols d’actuació i convocar reunions i consultes interdepartamentals per 

coordinar l’acció exterior, en el marc del Pla de l’Acció Exterior. Paral·lelament, s’hauran 

d’establir els mecanismes adequats que garanteixin una comunicació bidireccional 

adequada entre l’òrgan competent en matèria d’acció exterior i els departaments i 

organismes del Govern relacionats amb l’acció exterior.  

Instruments per a la implementació, el seguiment i l’avaluació del Pla de l’Acció 
Exterior 

Més enllà d’aquests instruments generals, caldrà impulsar i desenvolupar una sèrie 

d’instruments específics a través dels quals s’haurà de garantir un desplegament adequat 

del Pla de l’Acció Exterior: 

Comitè de Seguiment de l’Acció Exterior: D’acord amb el Decret 42/2008, el Comitè de 

Seguiment de l’Acció Exterior, constituït per tots els secretaris generals del Govern, és el 

principal òrgan de proposta, seguiment i avaluació del Pla de l’Acció Exterior. A banda de la 

reunió anual a nivell de secretaris generals, s’impulsarà la celebració d’una sessió de treball 

interdepartamental de caràcter tècnic que permeti fer un repàs detallat de les activitats dutes 

a terme i una actualització dels objectius i de les prioritats sectorials. Aquesta sessió pretén 

garantir la implicació de tot el personal tècnic responsable de l’acció exterior en el seguiment 

i avaluació de la implementació del Pla. 

Desenvolupament i seguiment de plans de treball específics: Tal com preveu el mateix 

Pla de l’Acció Exterior, per a la seva implementació és necessari desplegar, mitjançant plans 

de treball específics, aquells àmbits que, per la seva naturalesa, necessiten un calendari i 

uns instruments propis i més detallats de planificació i avaluació. Aquest és el cas, entre 

d’altres, del Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament per al període 2011-2014 o 

els plans d’actuació geogràfics en l’àmbit de les relacions bilaterals. 
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Desplegament de l’Externet: El desenvolupament d’aquesta eina informàtica ha de 

permetre estructurar sota els objectius estratègics i operatius definits en el Pla les 

actuacions, els projectes i les activitats que es duguin a terme des dels diversos 

departaments del Govern. A partir del 2010 i de forma progressiva en funció del 

desenvolupament de cada una de les fases previstes pel Pla Director de l’Externet, aquesta 

eina haurà de generar els indicadors necessaris per conèixer, entre d’altres, el grau de 

compliment dels objectius, el volum de l’activitat executada i aquells països o organismes 

internacionals amb els quals hi ha un major grau de relació.  

La memòria anual: La memòria anual ha de recollir les actuacions i els projectes 

desenvolupats per l’òrgan competent en matèria d’acció exterior i valorar l’adequació de les 

actuacions realitzades en funció dels objectius previstos per aquest Pla. Al mateix temps, 

aquesta memòria hauria de fer un balanç del conjunt de l’acció exterior del Govern, recollint 

les actuacions realitzades en l’àmbit de l’acció exterior per part dels altres departaments i 

valorant-les en el marc d’aquest Pla. 

Jornades anuals d’anàlisi de l’actualitat internacional: Anualment s’impulsarà 

l’organització d’unes jornades d’anàlisi, amb la participació d’acadèmics i experts nacionals i 

internacionals, que permetin obrir noves línies d’actuació estratègica i revisar les prioritats de 

l’acció exterior del Govern. Aquestes jornades tindran en compte l’expertesa i les línies de 

treball dels diversos think tanks presents a Catalunya, que participaran en la seva definició i 

organització. 

Revisió i actualització del Pla de l’Acció Exterior 

El Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya neix amb una visió transversal, fruit d’un 

llarg procés on han participat els departaments del Govern i una àmplia representació de les 

institucions, el món acadèmic i la societat civil. El Pla es fonamenta en una doble anàlisi: en 

primer lloc, fa una fotografia de la situació actual de l’acció exterior del conjunt del Govern i 

una diagnosi del marc en el qual es desenvolupa, i en segon lloc, planteja per a cadascun 

dels àmbits de l’acció exterior una estratègia orientada a fer de Catalunya un actor global 

responsable, eficaç, influent i de prestigi. 

El Pla de l’Acció Exterior dibuixa el full de ruta que ha de seguir el Govern en els propers 

cinc anys, un temps adequat per assolir-ne un desplegament integral en el context actual. 

Finalitzat aquest període, i en vista de l’assoliment dels objectius i de la identificació de 

noves necessitats i prioritats, a iniciativa del departament competent en matèria d’acció 

exterior, s’impulsarà un procés de revisió integral. 
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Missió: Fer de Catalunya un actor global responsable, eficaç, influent i de prestigi, que orienta la seva acció exterior d’acord amb els seus valors en defensa dels interessos i la promoció 
del progrés i el benestar de la societat catalana, en el marc de la construcció d’un ordre global més just i solidari 
 

1. Exercir plenament les competències en acció exterior 
1.1. Reformar i actualitzar la 
normativa i el funcionament de 
l’acció exterior  

1.2. Coordinar l’acció exterior del Govern i donar-hi 
suport 

1.3. Reforçar el compromís mutu entre la Generalitat i 
el Govern de l’Estat en el desenvolupament de l’acció 
exterior de Catalunya 

1.4. Desplegar i consolidar la xarxa 
de delegacions del Govern a 
l’exterior 

1.5. Promoure la capacitació i l’especialització del 
personal de l’Administració en l’àmbit de l’acció 
exterior 

» Consolidar l’acció exterior del Govern 

» Promoure la Llei de l’acció exterior de la 
Generalitat de Catalunya 

» Actualitzar el marc normatiu de la cooperació 
per al desenvolupament 

» Actualitzar el marc legal de la ciutadania 
catalana a l’exterior 

» Consolidar el Comitè de Seguiment de l’Acció Exterior com a òrgan de 
proposta, seguiment i coordinació 

» Desenvolupar una eina de coordinació i gestió de la informació sobre acció 
exterior 

» Garantir la coherència en la signatura d’acords de col·laboració del Govern 

» Garantir la coherència entre l’acció exterior i les relacions del Govern amb la 
Unió Europea 

» Incardinar l’actuació dels consorcis i fundacions en l’àmbit de les relacions 
internacionals presents a Catalunya amb els objectius de l’acció exterior 

» Desenvolupar mecanismes de col·laboració en aquells àmbits de política 
exterior on l’Estat té competència exclusiva 

» Garantir la participació del Govern de Catalunya en la negociació de 
tractats internacionals que afectin les competències pròpies 

» Treballar en la recerca de sinergies entre l’acció exterior del Govern de 
Catalunya i la política de relacions internacionals de l’Estat 

» Desenvolupar i concretar un model integrat i 
coherent de representació exterior 

» Desplegar la xarxa de delegacions als països 
prioritaris de l’acció exterior 

» Fomentar la creació d’una massa crítica d’especialistes en l’àmbit 
de les relacions internacionals 

» Dotar el Govern del personal especialitzat adequat i facilitar la 
incorporació d’experts altament qualificats en l’àmbit de l’acció 
exterior 

 

2. Posicionar Catalunya com un actor de referència per a altres governs, organismes internacionals i xarxes interregionals 
2.1. Garantir que les relacions bilaterals s’estructurin d’acord amb les 
prioritats geogràfiques i sectorials del Govern 

2.2. Enfortir les relacions amb el cos 
diplomàtic i consular 

2.3. Promoure la participació directa del Govern de Catalunya 
en els organismes multilaterals 

2.4. Articular la participació a les xarxes de cooperació 
interregional a favor dels interessos de Catalunya 

» Estructurar i delimitar l’abast de les relacions bilaterals amb altres governs 

» Reforçar les relacions de veïnatge amb els països de l’entorn geogràfic 

» Aprofundir les relacions bilaterals que contribueixin a projectar internacionalment Catalunya 

» Potenciar la cooperació bilateral amb els principals socis comercials, economies emergents i 
països capdavanters en recerca i innovació tecnològica 

» Promoure el desenvolupament humà sostenible i la cohesió social 

» Fomentar l’establiment a Catalunya de 
representacions diplomàtiques 

» Desenvolupar un protocol d’actuació amb el cos 
consular a Catalunya 

» Comprometre’s en la construcció d’un nou multilateralisme més eficaç 

» Reforçar recíprocament les capacitats i l’eficàcia de la cooperació per al 
desenvolupament de Catalunya i dels organismes internacionals 

» Enfortir les vies de relació directa de Catalunya amb la UNESCO 

» Consolidar Barcelona com a capital de la Mediterrània 

» Explorar i potenciar noves relacions de col·laboració amb organismes internacionals 
en matèries d’interès per a Catalunya 

» Potenciar el paper de Catalunya com a seu d’institucions, cimeres i reunions 
internacionals d’actors públics i no governamentals 

» Reforçar la presència de catalans i catalanes al si dels organismes multilaterals 

» Fomentar la participació a les xarxes de cooperació interregional com a plataformes de 
projecció i lobby dels interessos de Catalunya 

» Dinamitzar i potenciar la cooperació transfronterera com a instrument de 
desenvolupament territorial de proximitat 

 

3. Desplegar una estratègia de diplomàcia pública per projectar la imatge de Catalunya al món 
3.1. Desenvolupar una estratègia 
governamental de diplomàcia 
pública 

3.2. Fomentar un diàleg proper i continu 
amb els generadors d’opinió, imatge i 
coneixement 

3.3. Promoure l’actuació a l’exterior 
de les organitzacions catalanes 

3.4. Rellançar les comunitats catalanes 
de l’exterior com a agents de 
diplomàcia pública 

3.5. Potenciar la cultura i la llengua 
com a actius de la imatge de 
Catalunya 

3.6. Generar sinergies amb l’acció exterior 
dels governs locals i altres ens públics de 
Catalunya 

» Consolidar una estructura governamental capaç 
de desplegar l’estratègia de diplomàcia pública 

» Impulsar una actuació coordinada per 
consensuar i definir la imatge de Catalunya 

» Involucrar l’opinió pública domèstica en la definició i 
execució de l’acció exterior 

» Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe 
de Catalunya per part de l’opinió pública internacional 

» Donar suport a l’afiliació internacional de les 
organitzacions catalanes 

» Constituir un òrgan d’interlocució permanent 
entre l’Administració i les organitzacions 
catalanes 

» Establir mecanismes de suport a les comunitats 
catalanes perquè contribueixin a la projecció de 
Catalunya a l’exterior 

» Articular mecanismes de coordinació amb el Consell 
de les Comunitats Catalanes 

» Incardinar el treball dels instituts de cultura amb 
l’estratègia governamental de diplomàcia pública 

» Promoure la internacionalització de les indústries 
culturals catalanes 

» Reforçar la cooperació amb els territoris de parla 
catalana fora de Catalunya 

» Definir una estratègia compartida que contribueixi a 
sumar esforços amb altres ens públics 

 

4. Promoure la internacionalització socioeconòmica de Catalunya 
4.1. Promoure la internacionalització econòmica de Catalunya 4.2. Contribuir a la captació i retenció de talent i a la projecció de l’R+D+I catalana 4.3. Promoure la creació d’una societat catalana internacional 

» Millorar el grau d’internacionalització de l’empresa catalana 

» Afavorir la captació d’inversió directa estrangera 

» Donar suport al paper de Catalunya com a plataforma logística 

» Apostar per l’economia de la singularitat 

» Incentivar el reconeixement internacional de la recerca catalana 

» Fomentar la internacionalització de les universitats de Catalunya 

» Fer que la societat catalana sigui conscient del món i s’hi senti implicada 

» Crear una societat multilingüe i ben preparada per moure’s pel món 

 

5. Consolidar Catalunya com un actor internacional compromès, responsable i solidari 
5.1. Esdevenir un actor compromès i actiu en els debats internacionals relatius a 
l’energia, la sostenibilitat i el medi ambient 

5.2. Ser un actor eficaç i de qualitat en relació amb la cooperació per al 
desenvolupament i la solidaritat internacional 

5.3. Fomentar activament els processos de democratització, el 
pluralisme, la pau i els drets humans 

» Promoure el paper de Catalunya com a referent en la implementació de polítiques de sostenibilitat, medi ambient i 
energia 

» Aprofundir en la dimensió internacional de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026 

» Avançar en la millora de la qualitat i la gestió de la política de cooperació per al desenvolupament 

» Continuar avançant en la concentració sectorial i geogràfica de l’ajut 

» Fomentar l’educació per al desenvolupament i millorar les capacitats dels agents catalans públics i privats 

» Impulsar i desplegar les modalitats i els instruments de la cooperació catalana 

» Avançar en el compromís de Catalunya amb el finançament del desenvolupament 

» Defensar activament la diversitat cultural i lingüística 

» Construir una política pública coherent i cohesionada per a la promoció de la pau i els drets 
humans 

» Esdevenir un actor de referència en la construcció de la pau i la prevenció de conflictes 
violents 
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Països prioritaris de l’acció exterior del Govern de Catalunya 
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Pla de l’Acció Exterior 
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