4a TROBADA DE COMUNITATS
CATALANES D'EUROPA
VIENA , 9-11 D'OCTUBRE DE 2009

CONCLUSIONS
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Els representants de les CCE d’Europa1 reunits a Viena del 9 al 11 d’octubre del 2009 vam
portar a terme el següent programa de reunions i sessions de treball i debat, les conclusions
finals de les quals s'exposen a continuació:
Divendres, 9 d’octubre (Parkthotel Schönbrunn).
18.00h.- El Pla de Treball per a les comunitats catalanes d'Europa.
El Sr. Rafel Caballeria, representant de l'Àrea d’Afers Exteriors de la Generalitat de
Catalunya, va presentar la proposta del Pla de Treball de la Generalitat amb les CCE pel
període novembre 2009-novembre 2010.
El calendari d'aplicació del pla es veurà condicionat als possibles canvis d'estructura de
govern que les properes eleccions a celebrar al novembre de 2010, puguin comportar.
Degut a aquest condicionant, no es pot assegurar a data d'avui que les relacions entre un
futur Govern i les CC continuïn segons el model actual. Els responsables actuals però,
tenen intenció de deixar els convenis trianuals preparats per a ser signats, signatura que es
faria efectiva després i en funció dels resultats electorals.

Dissabte, 10 d’octubre (Sales Weltsprachen).
9.30 h.- Gestió econòmica, ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya: els
següents convenis plurianuals i les convocatòries amb caràcter extraordinari.
El Sr. Rafel Caballeria va presentar la continuïtat del model de subvencions per a l'any
vinent, amb la novetat de l'obertura d’una línia específica per a projectes dirigits per joves
que afavoreixi la seva implicació en les activitats organitzades des de les comunitats
catalanes a l'exterior.
Del torn d’intervencions es destaquen els següents punts:
· La problemàtica dels terminis de les subvencions (octubre-setembre) que no segueixen
l'any natural.
· Queixes per la manca d’informació sobre quines activitats són susceptibles de ser
subvencionades per part de la Generalitat de Catalunya.
· Es constaten alguns problemes en el compliment dels convenis trianuals en matèria de
períodes de liquidació.

1 Veure llista annexa de participants.
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11.30 h.- Espai de debat
Els representants del Consell de les Comunitats Catalanes de l'exterior van presentar la
seva estructura i les seves funcions. Els següents punts són els que els assistents van
suggerir als membres del consell per a ser transmesos a la propera reunió del Consell:
a. Suport dels presents a la acció exterior del Govern de la Generalitat.
b. Recomanació del mètode de bones pràctiques.
c. Constatació del desconeixement de la Catalunya exterior per part de la
Catalunya interior.
d. Suport a una nova llei sobre la Catalunya exterior que substitueixi la Llei
18/1996 on es tractin tant els drets de les persones com els drets de les
entitats i creï l'Agència de les Comunitats Catalanes de l'Exterior amb
autonomia pressupostària i administrativa.
e. Consideració
a la futura llei electoral catalana d'una circumscripció de
catalans a l'exterior.
f. Foment del treball en xarxa i demanda d’una línia de subvencions específica
per a aquestes activitats.
g. Obertura de les línies de subvencions del Departament d'Acció Social i
Ciutadania a les entitats catalanes a l’exterior (associacions i beques).
h. Crida al COPCA i al ICIC i a les Delegacions del Govern per una major
coordinació i comunicació de les activitats amb les CCE.
i. Suport a la idea d’un suplement en català al setmanari Espanya Exterior.
j. Clarificació de la política de tramesa de publicacions.
k. Suport a l'extensió dels drets socials previstos al ESTATUTO DE LA
CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR en els àmbits de la dependència
de les pensions no contributives.
l. Ple suport a la independència d'acció de la OPAR (Oficina del Pla d'Ajuda al
Retorn).
m. Continuïtat dels convenis trianuals a la propera legislatura.

16.00h.- Sessions de treball per àrees d'interès.
El participants es van distribuir en diferents grups de treball, les conclusions i decisions
del quals van ser les següents:
Grup A: Organització interna i externa de les CCE
Es constata la dificultat per a aconseguir participants a les activitats realitzades a les
diferents CCE i d'aconseguir membres involucrats a la gestió de les mateixes.
Del debat derivat al voltant d'aquesta qüestió i després d'enumerar els punts interessants
per part dels participants a la sessió, es va acordar la posada en marxa d'un “pla
estratègic”, on és concentrin i es tractin tots els temes exposats com a importants. Aquest
Pla Estratègic hauria de definir-se segons uns punts de treball i una agenda, on es
desenvoluparien els punts ja esmentats. La seva a aplicació hauria de comportar un àmbit
d'acció general per a tota Europa, aprofitant i potenciant la marca Casal Català Europeu.
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S'estableixen els següents passos a seguir per a la concreció del Pla:
Elaboració d’un pre-pla de treball per a coordinar els casals a nivell de xarxa, amb
l’avaluació consensuada. El pla estratègic contemplarà com a punt principal la contractació
d’un / d’una professional que realitzi la tasca de coordinació del treball en xarxa de les CCE
europees per a aconseguir l’objectiu prioritari de la MARCA Comunitats Catalanes de
l’exterior a EUROPA.
Es concreta una agenda a seguir per a materialitzar el pla:
• Elaboració d’un pre-pla estratègic. Responsable: Cristina Lagé.
Data d’entrega: 5 de novembre de 2009.
• Termini d’entrega de les esmenes dels casals: 15 de novembre de 2009
• Presentació del pla final: 1 de desembre de 2009
• Termini d’aprovació per les juntes dels casals: 7 de gener del 2010
• Aplicació o no aplicació del pla estratègic en funció dels resultats anteriors.
Grup B: Comunicació a les CCE
Dels temes tractats en aquesta sessió de treball es van despendre les següent conclusions i
declaració d'objectius:
1.- Comunicació i treball en xarxa entre Casals.
-Es continuarà utilitzant, potenciant-ne el seu ús, l'adreça electrònica
coordinacioeuropa@gmail.com que s'utilitza com a filtre per a distribuir informació entre
casals europeus. La informació rebuda a l'esmentada adreça per part dels casals, és
recollida pels responsables que la processen i la fan arribar a la resta de casals de manera
resumida i annexant-hi contactes i adreces web.
-Actualment el responsable és en Francesc Izard (Viena).Es crea un bloc privat per a
incloure-hi les informacions i activitats que es vulguin compartir. També s'hi inclouran les
informacions enviades des de coordinacioeuropa@gmail.com.
Responsables del bloc:Xavier Cassassas (Salzburg) i Esther Sala (Berlin).
2.- Comunicació amb la Catalunya interior (origen de possibles futurs associats i de
recolzament econòmic a través de les subvencions):
- Per obtenir ressò mediàtic, es potenciarà el dia de la Catalunya exterior amb actes
conjunts. S'enviaran les aportacions a coordinacioeuropa@gmail.com i a fiec@fiecweb.cat.
- Creació d'un cens de socis i catalans a l'exterior: el Casal de Brussel·les enviarà la
informació.
- Es contactarà amb possibles associats actius: adquisició de nous contactes a través de les
xarxes Erasmus a Catalunya. L'Anna Cortils (Lisboa) es posarà en contacte amb la xarxa
Vives per a coordinar els casals en aquest sentit.
- Es recomana l'ús de viquipedia (en català i en l'idioma del país d'acollida),
catalansalmon.com... per a donar representativitat a la nostra marca.
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3.- Reforç del paper de "referent" i representativitat del país al lloc d'acollida:
- Generar notícies amb notes de premsa (petita agència de premsa) sobre l'actualitat
catalana relacionada amb l'actualitat del lloc d'acollida.
- Ús de xarxes socials: twitter, facebook...
- Demostrar el nostre paper de referent -guanyant massa associativa- a futurs Erasmus i
turistes: posar-se en contacte amb les universitats, agències...
4.- Casos d'èxit o eines dels propis Casals a tenir en compte.
- Enviament de cartes específiques amb tota la documentació necessària per a fer-se soci,
programa d'activitats i altres.
- Creació d'una imatge "corporativa" més enllà del logo: esquer (en aquest cas, el tema dels
castellers en postals, cartells de cursos, etc.).
- Ús de llistes públiques de contactes de mitjans de comunicació.
- Generació de notícies: presentar les notícies amb un "plus mediàtic", amb imatges i
informació elaborada segons la sensibilitat social/política del lloc d'acollida.
- Integrar la figura del "relacions públiques" o encarregat de comunicació com a càrrec
específic.
5.- Comunicació amb altres organismes i ens (de l'interior de Catalunya i locals).
- Es recomana treballar amb altres associacions i institucions del lloc d'acollida: reduir
despeses i obrir-se a la societat. Federar-se en algun moment per a organitzar actes de
gran ressò.
- Participar en exposicions/fires d'entitats al carrer.
Grup C: Financiació i tresoreria a les CCE
De la sessió de treball realitzada en l'àmbit de tresoreria i activitat econòmica, amb
presència de representants dels casals de Brussel·les, Copenhague, Hamburg, Luxemburg ,
Berlín i Lausana es van despendre les següents constatacions:
1.- Existeix una considerable diversitat en el plantejament de la quota pagada pels socis.
El rang de la contribució varia des de 20 a 80 €. És generalitzada la pràctica d'oferir
diverses quotes segons la consideració de soci: individual, famílies, preus especials per a
col·lectius d'estudiants o jubilats, etc. Per tant no es pot parlar d'un funcionament uniforme
en la consideració de les quotes per part dels casals.
2.- Interès manifest en formar una massa unida que pugui concertar acords amb
determinades empreses (companyies hoteleres, aèries...) per a obtenir millors condicions
econòmiques, tot i que es reconeix la dificultat de posar-ho en pràctica. La iniciativa del
Carnet de membre de Comunitat Catalana a l'exterior es valora de manera positiva en
aquest sentit. Es considera que la manca de recolzament de les empreses i la manca de
control sobre la titularitat i el manteniment del carnet van ser factors que van contribuir a
la fallida del projecte.
3.- Les subvencions rebudes per al pagament dels professors de català no sempre s'ajusta a
l'alt cost de vida d'alguns països i caldria que fos revisat en els propers atorgaments de
subvencions.
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4.- S'anima als casals a considerar altres vies de subvenció provinents d'altres organismes
tals com l'Estat Espanyol, Ambaixades, SGAE,etc. En referència a això, n'Antoni Montserrat
del Casal de Luxemburg, enviarà per via mail la informació resumida sobre els diferents
tipus d'ajuts a les quals les CCE es poden acollir.
5.- Alguns casals manifesten les dificultats amb què es troben per poder dur a terme la seva
activitat ordinària a causa del desfasament entre la realització de les activitats,
extraordinàries per exemple, i la rebuda de les subvencions. Els representants de l'àrea
d'Afers Exteriors manifesten en referència a aquests aspectes que les subvencions no poden
esdevenir “subsidis” , sinó que són ajudes atorgades per a ajudar a fomentar la cultura
catalana.
Per altra banda, existeix un cert conflicte en la realització d'activitats fàcilment
subvencionables per la Generalitat (aquelles orientades a la promoció de la cultura catalana)
amb aquelles que poden ser més rentables per a aconseguir la fidelitat del soci (dinars
populars...).
6.- Davant del reconegut cas de manca de liquidesa; és a dir, trobar-se sense diners per
cobrir despeses corrents i a l'espera de la subvenció; hi ha la possibilitat d'obrir una línia de
crèdit amb alguna entitat bancària. Per part de la Generalitat es declara que la justificació
dels interessos pagats seran reconeguts com a justificació de despeses, a presentar dins de
les subvencions ordinàries.
7.- És possible contractar a una persona que es faci càrrec de determinades tasques
administratives i , sempre i quan aquesta persona no sigui membre de la Junta del Casal,
pot justificar-se la despesa dels honoraris pagats dins les subvencions de caràcter ordinari.
Grup D Ensenyament de català a les CCE
Els professors de català dels Casals Catalans de Luxemburg, Amsterdam, Tolosa i Viena han
posat en comú les seves experiències, han discutit sobre els problemes amb què es troben a
l'hora de realitzar la seva tasca docent i han marcat els següents objectius pel que fa a la
col·laboració entre els Casals:
1.-Col·laboració en l'organització de Cicles de Cinema:
· Coordinar la invitació de conferenciants als cicles de manera que en un sol viatge una
mateixa persona pugui visitar més d'un Casal i així s'estalviarien temps i diners en
l'organització.
· Coordinar l'obtenció dels drets d'autor de les pel·lícules (amb el Ramon Llull, amb Catalan
Films...)
· Recomanar pel·lícules que ja s'han visualitzat i han funcionat a d'altres cicles.
2.-Col·laboració en l'organització d'exposicions:
· Informar de les exposicions organitzades pels Casals per tal que puguin ser mostrades a
les diferents ciutats.
3.-Intercanvi d'estudiants:
· S'ha proposat fer intercanvis d'estudiants de català, perquè puguin intercanviar
experiències i visitar altres ciutats amb el català com a llengua vehicular.
Enguany s'han trobat a faltar les Jornades Internacionals del Ramon Llull, molt útils fins ara.
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Diumenge, 11 d’octubre (Sales Weltsprachen).

9.30 h.- Els Joves a les Comunitats Catalanes a l'Exterior: El Pla de Treball de
Joves.
La Sra. Anna Dotor, tècnic a l'àrea d’afers exteriors va presentar les beques ACE als
participants, recolzada per la intervenció de les Sres. Rocío Garcia i Galia Sánchez que han
exposat les seves experiències com a becaries al Casals de Luxemburg i Viena
respectivament.

10.00h.- Sessió Informativa : L' Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior i
la nova legislació en matèria de nacionalitat.
El Sr. Antoni Montserrat va presentar el tema de la nacionalitat espanyola i els aspectes
interessants per als catalans residents a l'exterior recollits a l'“ Estatuto de la Ciudadanía
Espanyola”.
. Punts importants a considerar en matèria de legislació recollides a l'anomenat Estatut:
– Aplicació de la Llei de Dependència i com poden beneficiar-se'n els catalans residents
a l'exterior.
– Oficina del Pla d'Ajut al Retorn (OPAR), quant a organisme eficaç per a ajudar a tots
aquells ciutadans catalans que vulguin retornar a Catalunya.
– Creació de Circumscripcions Electorals a l'exterior.
– Dret a la sol·licitud de les pensions no contributives.
Antoni Montserrat s'ofereix a atendre qualsevol dubte que pugui haver en relació amb els
punts exposats.

11.30 h.- Sessió de Treball: Coordinació entre grups lingüístics i àrees d'influència.
Els participants es van repartir en grups lingüístics i àrees d'influència per a posar en comú
idees i coordinar futures accions de treball.
Cada grup va treballar una sèrie d'aspectes pràctics que es troben recollits al document
MEMÒRIA DE LA 4a TROBADA DE COMUNITATS CATALANES D'EUROPA - VIENA
2009. Al mateix document es recullen noms i dades de persones de diferents casals amb
les que es pot contactar per a demanar diferent material: des dels murals de l'exposició
castellera fins a material en DVD. També es recullen casos pràctics , experiències i idees
aportades pels diferents participants del grup de treball.
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A mode de conclusions generals del treball per grups, poden definir-se en els següents
punts:
· Cal treballar i potenciar el treball entre casals per a donar un impuls pràctic a la gestió
cultural. S'ha de treballar per un intercanvi fluït de material i/o contactes per a fer
exposicions, cicles de cinema, concerts o conferències. Aquest objectiu requereix constància
i esforç que s'ha de poder fer compatible amb la resta d'activitats dels casals.
· L'intercanvi hauria de contribuir a una disminució del cost d'algunes activitats.
· Es constata que és important establir i mantenir una bona relació amb les diferents
institucions públiques (districtes, ajuntaments, diputacions, governs autonòmics...) i
privades (associacions de veïns, federacions d’entitats regionals...) de l’àmbit d’actuació
propi del casal/centre.

13.00 h .- Lectura de les Conclusions i cloenda de la trobada.
Es procedeix amb la lectura de les conclusions aquí presentades i un cop s'obté el vistiplau
dels assistents es conclou la 4a Trobada de Comunitats Catalanes d'Europa.
Els assistents agraeixen al Casal Català de Viena tots els esforços i feina feta pel que fa a
l'organització i la presidenta del Casal Català de Viena, Anna de San Pedro, agraeix a tots
els participants i membres de l'àrea d'afers Exteriors la seva presència.

Viena , 15 d'octubre de 2009
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ASSISTENTS A LA 4ª TROBADA DE COMUNITATS CATALANES D'EUROPA- VIENA 2009
Alsàcia

Amical dels Catalans d'Alsàcia

Josep Vinader
Suzanne Vinader

Andorra
Araba

Centre de la Cultura Catalana
d'Andorra
Cercle Català d'Àraba

Basilea

Teresa Cabanes
Arnau Colominas
Antoni Llorens
Concepció Kühner

Centre Català de Basilea

Roser Häfliger
Pere Barceló

Berlin

Casal Català de Berlín

Anna Soriguera
Ester Sala

Brussel·les

Casal Català de Brussel·les

Elvira Ballesta
Sílvia Ordeig

Casa Nostra de
Suïssa
Copenhaguen

Casa Nostra de Suïssa

Enric Vinyals
Francesca Ferrari

Casal Català de Copenhaguen

Lorena de Abuin
Elisabet Guasch

Escòcia

Centre Català d'Escòcia

Sílvia Siso Llonch
Melanie Bülhmann

Essen

Associació Catalana d'Essen

Pere Baladron
Frederic Andreas

Grenoble

Casal Català de Grenoble

Hamburg

Montserrat Aymamí
Eva Novell

Associació Catalana d'Hamburg

Rosa Miró Borràs
Albert Vila

Islàndia

Casal Català a Islàndia

Xavier Rodriguez
Svanlaug Rós

Lausana

Centre Català de Lausana

Josep Mª Torrós
Silveri Kirchner

Luxemburg

Antoni Montserrat
Centre Català de Luxemburg

Màxim Serranos
Rocio García

Madrid

Cercle Català de Madrid

París

Tomás Soler
Roger Orriols

Casal de Catalunya de París

Laura Sahun
Francesc Figueras
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Països Baixos

Cristina Canseco
Casal Català dels Països Baixos

Montserrat Pérez-Bastardas
Monllor Palacios

San Sebastián

Cristina Lagé
Espai Catalunya-Topalekua

Silvia Mas
Iker Benegas

Saragossa

Casa Catalana de Saragossa

Jordi Oriol
Carme Casasnovas

Sevilla

Casal de Catalunya de Sevilla

Santiago Rodón
Jaume Sanglas

Tolosa de Llenguadoc

Casal Català Tolosa de Llenguadoc

Pierre Gamisans
Maria Gamisans

Zuric

Casa Nostra de Zuric

FIEC

Fed. Int. d'Entitats Catalanes

Viena

Casal Català de Viena

MªTeresa Guerra
Xavier Tudela
Anna de San Pedro
Carles Batlle
Francesc Izard
Marc Farré

REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Barcelona

Àrea d'Afers Exteriors

Rafel Caballeria
Francesc Jurado
Anna Dotor
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