3a Reunió de la Xarxa de Comunitats Catalanes de l’Exterior a Europa
Roma, Itàlia (17 al 19 de novembre de 2006)

- Conclusions1. Proposem la creació d’un grup de treball en el Consell de les Comunitats Catalanes de
l’Exterior perquè estudiï la legislació vigent en matèria de nacionalitat i veïnatge civil i
administratiu, i faci propostes per corregir les disfuncions i discriminacions que la disparitat
de criteris legals i pràctiques administratives a les ambaixades i consolats generen en
l’exercici dels drets civils i polítics dels catalans a l’exterior.
2. Demanem que els grups parlamentaris catalans vetllin perquè la llei estatal sobre el Estatuto
de los ciudadanos españoles en el exterior (actualment en discussió al Senat) sigui
compatible amb la legislació catalana, en concret amb el nou Estatut d’Autonomia i amb la
Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior pel
que fa, molt particularment, als aspectes relacionats amb la nacionalitat, l’ensenyament de
les llengües no castellanes a l’exterior i el retorn.
3. Reiterem la necessitat de continuar amb el procés de renovació generacional de les juntes
directives de les CCE d’Europa.
4. Reafirmem la utilitat de les reunions de la xarxa de les CCE d’Europa i la seva compatibilitat
amb reunions de CCE d’àmbits més reduïts, com ara les de les CCE d’Espanya, Suïssa o
del Benelux. També sol·licitem ajuts de la Generalitat de Catalunya per realitzar aquestes
reunions.
5. Ens alegrem que l’Institut Ramon Llull vulgui comptar amb el suport de les CCE d’Europa en
el projecte “Cultura catalana – convidada d’honor a la Fira de Llibre de Frankfurt 2007” i
demanem el suport i la col·laboració de l’Institut en aquesta i altres activitats de projecció de
la cultura catalana, ja que, fins ara, la informació i la coordinació d’aquesta àrea vers les
CCE han estat poc efectives.
6. Ens alegrem del suport de l’Institut Ramon Llull en l’àmbit de l’ensenyament del català a les
CCE i demanem la continuació d’aquesta col·laboració. Tanmateix exigim que l’Institut
informi les CCE de les seves activitats i convocatòries, més enllà del seu lloc web
www.llull.cat.
7. Encoratgem els membres de les CCE d’Europa a treballar en xarxa, en concret, a compartir
recursos, idees i bones pràctiques a través de la participació activa en la nova eina
eCatalunya (portal “Catalunya exterior”).
8. Demanem que la Generalitat de Catalunya concentri els serveis i activitats relacionats amb
la projecció exterior en una única unitat administrativa per facilitar-ne la coordinació i
eficàcia.
9. Expressem la nostra satisfacció pel projecte de reformar, durant aquesta legislatura, la Llei
18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior. Encoratjarem el
potenciament/desenvolupament dels drets individuals i la seva compatibilitat amb els drets
de les entitats.
10. Sol·licitem agilitar la gestió de les subvencions a través de convocatòries pluriennnals, la
generalització del pagament per bestreta o qualsevol altre mecanisme que es consideri
oportú i que permeti major flexibilitat en la gestió del pressupost de les entitats i menor
desfasament entre la recepció dels ajuts i la planificació i la gestió de les activitats.
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Entitats participants
CENTRE CATALÀ D'ESCÒCIA
CASAL CATALÀ PAÏSOS BAIXOS
CASAL CATALÀ DE BRUSSEL·LES
CENTRE CATALÀ DE LUXEMBURG
ASSOCIACIÓ CATALANA ESSEN
KATALANISCHER SALon e.V
CASA NOSTRA DE ZURICH
CASA NOSTRA BADEN-WETTINGEN
AMICS CATALANS DE BERNA
CENTRE CATALÀ DE LAUSANA
CASA NOSTRA DE BASILEA CASA NOSTRA DE SUÏSSA
CASAL CATALÀ DE VIENA
CERCLE CATALÀ DE MARSELLA
CASAL CATALÀ TOLOSA LLENGUADOC
CASAL CATALÀ DE GRENOBLE
CENTRE CULTURA CATALANA ANDORRA
CERCLE CATALÀ D'ÀLABA
CERCLE CATALÀ DE MADRID
FIEC

http://ccEscocia.cat
http://ccPaisosBaixos.nl
http://ccBelgica.be
http://ccLuxemburg.cat
http://ccEssen.cat
http://ccBerlin.de
http://ccZuric.cat
grupmontseny@hotmail.com
http://ccBerna.cat
http://ccLausana.cat
ckuhner@swissonline.ch
casa-nostra-suissa@gmx.ch
http://ccViena.at
cercle.cat.mar@free.fr
http://ccParis.cat
montse.aymami@wanadoo.fr
http://ccAndorra.cat
gemalava@hotmail.com
http://ccMadrid.cat
http://www.fiecweb.org

ASSOCIACIÓ CATALANA D'HAMBURG
(Comunitat en procés de reconeixement)

http://www.elpontblau.de
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