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Benvolgut/da president/a

Com bé deuen saber, a finals de desembre es va constituir el nou Govern de la Generalitat 
de Catalunya corresponent a la IX legislatura sorgit  del suport majoritari al Parlament de 
Catalunya arran de les eleccions del 29 de novembre de 2010.

Malgrat que el nou executiu es troba immers en un període d’estructuració previ a l’inici del 
desplegament  de l’obra de Govern, tenint  en compte la situació econòmica del país i  la 
necessitat de redimensionar la seva acció i, per tant, la provisionalitat de les informacions 
que els pugui fer arribar, no volia faltar al nostre compromís de mantenir informades les 
comunitats catalanes a l’exterior.

Per aquest motiu els faig saber que l’Àrea de Comunitats Catalanes a l’Exterior resta, a 
l’espera d’una estructuració futura més detallada, jeràrquicament vinculada a la Secretaria 
d’Afers Exteriors que s’adscriu, alhora, al Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya.

L’Àrea de Comunitats Catalanes a l’Exterior continua estant a la seva disposició, doncs, per 
a  garantir  la  correcta  comunicació  entre  cadascuna  de  les  comunitats  a  l’exterior  i  la 
Generalitat de Catalunya mantenint el personal i les dades de contacte amb els que s’han 
comunicat fins ara . Els informo, però, que el responsable de la coordinació d’aquest grup de 
treball serà, a partir d’ara, el senyor Daniel Gimeno (daniel.gimeno@gencat.cat).

Pel que fa al suport del Govern a les comunitats catalanes a l’exterior, atesa l’actual situació 
de restriccions pressupostàries, els informo que tenim la voluntat de tirar endavant, tan aviat 
com  ens  sigui  possible,  la  convocatòria  corresponent  a  les  subvencions  a  activitats 
ordinàries  de promoció  i  difusió  de la  cultura  catalana i  al  funcionament  ordinari  de  les 
comunitats  catalanes  a  l’exterior.  La  situació  pressupostària  exigeix,  però,  la  màxima 
prudència ja que, a dia d’avui, ens és impossible poder informar detalladament sobre els 
recursos disponibles i els terminis de gestió per a la convocatòria en qüestió.

Finalment, cal tenir present que el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2011 no 
s’aprovarà durant els primers mesos de l’any fet que provoca, per una banda, la congelació 
pressupostària de l’any anterior a la qual cal afegir restriccions que afecten, en més d’un 
70%,  la  capacitat  econòmica  de  cadascun  dels  Departaments  del  Govern  i,  per  l’altra, 
l’endarreriment,  i  en  el  seu  cas  supressió,  de  convocatòries  de  beques,  subvencions 
extraordinàries i altres mecanismes i línies de suport.
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Aquesta situació els exigirà repensar les possibles programacions anuals per aquest any i 
estudiar  la  viabilitat  d’esdeveniments  de  caràcter  extraordinari  com,  per  exemple,  les 
trobades de xarxa previstes per enguany tenint en compte que, en el cas de que es disposi 
de  capacitat  de  donar  suport  econòmic  a  activitats  extraordinàries,  les  convocatòries 
corresponents es publicarien, probablement, durant la segona meitat de l’any.

En aquest sentit,  és la nostra intenció poder convocar,  tan aviat com sigui possible,  una 
reunió  del  grup de treball  del  Consell  de  les  Comunitats  Catalanes  a  l’Exterior,  sempre 
atenent-nos a les limitacions pressupostàries presents, per tal d’informar-los personalment 
de la situació actual així com per atendre les inquietuds dels catalans i catalanes a l’exterior 
mitjançant els seus representants.

Tot i la meva voluntat de donar-los a conèixer l’estat de la qüestió i entenent els perjudicis en 
el  normal  desenvolupament  del  funcionament  de  les  diferents  comunitats  catalanes  a 
l’exterior  que aquesta realitat  provocarà,  vull  reiterar-los públicament  el  compromís de la 
Secretaria d’Afers Exteriors de vetllar pels interessos dels catalans i catalanes a l’exterior.

Permetin-me, finalment, expressar-los el meu agraïment per la seva comprensió davant les 
dificultats  que  aquesta  situació  pugui  suposar-los.  L’Àrea  de  Comunitats  Catalanes  a 
l’Exterior els mantindrà informats puntualment de les novetats que respecte a la seva relació 
amb el Govern es succeeixin. 

Aprofito l’avinentesa per a saludar-los ben cordialment i atenta,

Roser Clavell i Soldevila
Secretària

Barcelona, 24 de gener de 2011.
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