Benvolguda presidenta,
Benvolgut president,

Com vostè bé coneix, en els propers dies es nomenarà un nou Govern i deixarem enrere la
vuitena legislatura, durant la qual he tingut l’honor i el privilegi de ser la viceconsellera
d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern de la Generalitat.
Aquests darrers anys han estat intensos en l’àmbit de les comunitats catalanes de l’exterior:
s’ha donat un gran impuls en tots aquells programes i activitats que es venien desenvolupant
i, a més, s’han creat noves accions per donar recolzament a la important tasca que duen a
terme en la difusió i promoció de la cultura catalana en els seus llocs d’establiment.
En aquest sentit, cal tenir present que s’ha doblat el pressupost destinat als casals d’arreu
del món, s’han potenciat les reunions de xarxa com a espais d’intercanvi i de relació, s’ha
creat un programa de beques específic per dinamitzar els casals, s’han creat les
subvencions amb caràcter plurianual com a sistema de finançament que doni continuïtat a
les activitats, i s’han endegat accions concretes en l’àmbit dels joves, com la implementació
d’una línia específica de subvencions per a les activitats que gestionin ells mateixos o la
creació d’un Consell de Joves amb l’objectiu que esdevingui un espai de reflexió, debat i
treball per a la seva plena integració en les entitats de les quals formen part.
A banda d’aquests temes també s’han desenvolupat dues qüestions cabdals per al futur de
les comunitats catalanes de l’exterior: la renovació de l’actual llei que regula aquest àmbit i la
continuïtat del sistema de finançament plurianual endegat el 2008, temes que, efectuats els
treballs previs, es podran materialitzar en un futur immediat.
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Per tant, com he esmentat, han estat diverses les accions que s’han iniciat de nou en
aquesta legislatura amb la voluntat que l’àmbit de les comunitats catalanes de l’exterior
tingués una evolució positiva com a entitats de foment cultural a l’exterior. No sempre, però, i
com és inherent a tota nova iniciativa, ha estat fàcil aconseguir els resultats esperats, però,
sens dubte, han suposat totes elles un avanç en aquest àmbit.
Aprofito l’ocasió, així mateix, per demanar-li disculpes si en alguna ocasió no hem pogut
solucionar de la manera més àgil qualsevol contratemps que hagi pogut sorgir en relació a la
Comunitat Catalana que representa, alhora que li vull agrair de manera especial tota la
comprensió i bona disposició que ha mostrat en tot moment.
Espero i desitjo que, tal com faig jo, tant vostè com els membres del seu casal vegin de
forma positiva aquesta etapa, i que valorin l’esforç i el treball que hem dedicat als casals
catalans. La nostra voluntat ha estat sempre la d’aconseguir que la presència de Catalunya
al món tingui la rellevància que es mereix, difonent la nostra identitat arreu, tasca en la qual
vostès desenvolupen un paper cabdal.
No voldria acomiadar-me sense desitjar-li que passi unes bones festes de Nadal en
companyia de familiars i amics.
Ben cordialment,

Barcelona, 15 de desembre de 2010.
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