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Com presentar-se al món?  Com actuar-hi? 

Com ha de ser la nostra política pública en l’Acció Exterior? 

Com es vol projectar Catalunya al món d’una manera ètica? 

Quins àmbits inclou l’acció exterior? 

 

 

 

Les institucions i entitats que vulgueu adherir-vos i participar el procés 

participatiu de l’Acord Nacional d’Acció Exterior, ho podeu fer a: 
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Ens podeu trobar a: 
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ACORD NACIONAL D’ACCIÓ EXTERIOR. 
 

1. El punt de trobada per a impulsar aquesta iniciativa ha estat la TAULA PER L’ACCIÓ 

EXTERIOR  com a espai plural i obert -representatiu territorialment del conjunt del país- i 

respon a l’ampli ventall d’organitzacions que treballen en acció exterior vinculades a àmbits 

molt diversos: cooperació, pau, drets humans, joventut, sindicats, universitats, col·legis 

professionals, llengua, cultura..., que volen fer aportacions al disseny de la nova política 

d’afers exteriors del nostre país.  

 

2. Aquest ACORD NACIONAL pretén ser una contribució al diàleg social sobre l’acció 

exterior de Catalunya, els seus objectius i els àmbits que s’hi inclouen perquè, en 

qualsevol escenari de futur,  fer que l’ACCIÓ EXTERIOR CATALANA SIGUI PARTICIPATIVA, 

COMPROMESA SOCIALMENT, NACIONALMENT  I INTERNACIONALMENT. 

 

3. Si, fins ara, des de Catalunya hem contribuït a generar processos d’enfortiment 

democràtic, de cooperació i de suport a la governabilitat en altres països, a partir d’ara 

també cal que ens inspirem en aquests processos per a construir, en el nou escenari, un 

país radicalment democràtic, participatiu, socialment inclusiu, científicament avançat i 

ambientalment sostenible, sense oblidar que ha de ser profundament solidari, on els valors 

socials han de posar-se en primer pla. La societat civil ha de ser el motor d’aquest procés, 

que hem de construir entre tots, i així ho hem de fer visible, dins i fora del país. 

 

4. Si ha estat precisament el dinamisme social -que va ser un dels màxims exponents en la 

manifestació de l'11 de setembre de 2012 a Barcelona amb el lema “Catalunya, nou Estat 

d’Europa”- el que ens situa progressivament en un nou escenari de governança nacional 

que vivim esperançats, considerem que precisament aquest nou escenari ens permetrà 

dibuixar un país avançat que pugui assolir el ple reconeixement internacional en el si de les 

esferes mundials, tant a les xarxes de la societat civil com a les institucions internacionals 

d’àmbit governamental. 

 

5. La construcció nacional del país està molt lligada a la capacitat de la societat catalana 

d’incloure les diversitats, entre altres la diversitat de procedència per a crear una societat 

cohesionada. Si el Pacte Nacional per a la Immigració ha tingut el seu punt de referència 

en una política de “cultura comuna”, la nova realitat i els nous desafiaments en el període 

de transició nacional requereixen  una nova política que prioritzi la participació i el màxim 

consens possible, sobre la base del sentiment de pertinença.  S’ha de fer evident que és 

català o catalana  tot aquell qui vol ser-ho, i que volem una identitat oberta i inclusiva.  

 

6. A Catalunya, prop del 20% de la població ha nascut en altres països del món, persones que 

avui formen part de la ciutadania catalana. La prioritat de la política de ciutadania ha de 

situar com a punt de partida la participació i la identificació amb el procés de transició 

nacional de la majoria de la població de Catalunya, i com a eix central la consolidació de 

la cohesió social, l’accés als drets i el seu gaudi equitatiu per a tothom. 

 

D’altra banda, més de 200.000 catalanes i catalans resideixen a l’exterior, formant una 
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diàspora amb grans potencialitats en el marc d’una diplomàcia social, cultural, acadèmica i 

econòmica, i d’una significació cabdal en el desenvolupament d’una acció nacional exterior. 

Històricament, Catalunya ha tingut una significativa presència arreu del món, i més a 

l’actualitat en què s’està produint noves emigracions rellevants, esdevenint, en el seu 

conjunt, una presència en el món compromesa amb la realitat nacional del país. 

 

7. La Catalunya del futur ha de ser d’il·lusió i de millora en les condicions de vida de les 

persones, amb més drets de ciutadania, més drets socials, més igualtat d’oportunitats, 

més qualitat de vida,  més democràtica i més participativa. 

 

8. Per això pensem que ha arribat el moment d’impulsar de forma participativa un gran 

ACORD NACIONAL D’ACCIÓ EXTERIOR on, des de tots els àmbits,  puguem fer aportacions 

positives en el disseny del tipus de direcció en què volem incidir conjuntament per a assolir 

avenços. Som plenament conscients que el procés participatiu dut a terme per formular 

col·lectivament aquest document està sent una iniciativa pionera a Catalunya amb 

l’objectiu de construir els principis d’una política pública de forma participativa i per això 

s’ha generat un procés molt ampli tant en l’àmbit territorial com transversal a tots els 

actors. En aquest sentit, valorem positivament la resposta a la crida realitzada a totes les 

institucions del país, en primer lloc del Govern, els ens locals i també als partits polítics, 

sindicats, universitats, empreses, federacions, associacions i a entitats diverses, a 

promoure i participar activament en el procés, per tal que l’Acord finalment acordat pugui 

presentar-se al Parlament de Catalunya amb el màxim de suport i pugui esdevenir un 

pilar estable del procés de construcció nacional. 
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A. PREÀMBUL 

 
9. Davant el debat del Dret a Decidir i davant de la possibilitat d’arribar a esdevenir un 

Estat, sigui quin sigui el resultat final, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya volem 

definir quina mena de relacions exteriors voldríem tenir. Un estat al s. XXI té un entorn i 

uns aprenentatges que ens demanen anar més enllà dels marcs dels estats creats els segles 

anteriors. 

 

10. Catalunya vol ser  un país construït sobre la base del respecte a la dignitat humana, no 

només dels seus habitants sinó cap a tots els habitants del planeta. És un país que entén 

que la viabilitat del món no és la d’uns quants, sinó la de tothom. I per això és un país que 

té els seus fonaments i el seus compromisos més enllà de les seves fronteres. 

 

11. Catalans i catalanes han tingut, des de fa segles, una presència molt significativa i activa 

arreu del món, participant en el coneixement i reconeixement de Catalunya en àmbits 

diversos com la política, la cultura, l’economia, o la pau i la solidaritat, alhora que han 

esdevingut partícips actius en les construccions de les realitats socials dels seus llocs 

d’establiment. Aquestes persones han fet d’ambaixadores i representants del nostre país 

des de fa molts anys. Alhora, les universitats catalanes són espais reals i visibles del procés 

de globalització i representen, ja avui mateix, part de l'acció exterior de Catalunya. 

 

12. És un país que no entén el benefici propi sense el respecte a la dignitat i els drets humans 

de tothom i del medi ambient al planeta. Que entén que, sense uns mínims per a tothom 

arreu del món, no es pot parlar de benestar en cap racó. I que entén que la situació 

d'interdependència global ens fa -en la part que ens correspon- corresponsables del que 

passa a qualsevol lloc del planeta i a qualsevol persona. 

 

13. Només podrem sentir-nos un país veritablement digne si el construïm sobre la justícia, la 

dignitat i el respecte a totes les cultures, identitats i realitats del món. El nostre país el 

volem constituir sobre les bases que permetin que tothom pugui tenir els mínims de 

dignitat per viure i per tant fent front a les desigualtats extremes del planeta. 

 

14. És per aquesta raó que l’acció exterior del país no és una política més, sinó que és un dels 

pilars de la seva constitució. L’acció exterior cultural, econòmica, comercial, social i de 

cooperació són les branques d’aquest eix central, que no tenen sentit per si soles i estan al 

servei de les característiques d’aquest pilar. L’acció interior s’ha de construir tot respectant 

aquest principi de l’acció exterior i per tant la coherència de totes les polítiques internes és 

també irrenunciable. 

 

15. Volem establir un compromís de construcció dels fonaments de país sobre aquesta base 

irrenunciable i és per això que aquest Acord, impulsat des d’una àmplia base social, vol 

esdevenir el document de referència de la construcció del país que volem, i alhora de la 

seva acció exterior. 
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B. PRINCIPIS 

 
16. Catalunya té competències en matèria d’acció exterior. Això és el que estableix l’Estatut del 

Parlament de Catalunya de l’any 2006, les quals –i per bé que no són completes- 

estableixen els àmbits d’actuació que el nostre país pot tenir a l’exterior, fins i tot després 

de la retallada competencial que va fer el Tribunal Constitucional que suprimia 

unilateralment -en una sentència del 2010- part del text aprovat en referèndum pel Poble 

de Catalunya. 

 

17. Així, segons l’article 193 de l’esmentat Estatut: “La Generalitat ha d’impulsar la projecció de 

Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant la 

competència de l’Estat en matèria de relacions exteriors”. I malgrat això, el mateix article 

estableix que “La Generalitat té capacitat per portar a terme accions amb projecció exterior 

que derivin directament de les seves competències, sia de manera directa, sia per mitjà 

dels òrgans de l’Administració general de l’Estat”.  

 

18. Al mateix temps, l’Estatut estableix altres qüestions vinculades a la representació exterior 

de Catalunya: l’establiment d’oficines a l’exterior; l’establiment d’acords de col·laboració 

per a la defensa dels interessos de Catalunya a l’exterior; la promoció de la cooperació 

transfronterera, interregional i al desenvolupament en matèria econòmica, social, 

ambiental i cultural; la participació en organismes internacionals competents en matèries 

d’interès rellevant per a Catalunya (especialment la UNESCO i altres organismes de caràcter 

cultural); la promoció de la presència i projecció internacional de les organitzacions socials, 

culturals, científiques,professionals i esportives de Catalunya i el suport a la seva afiliació a 

entitats d’àmbit internacional, i el foment de la pau i la cooperació al desenvolupament, 

així com el reconeixement de la presencia de comunitats catalanes de l’exterior. 

 

19. Aquesta visió d’una acció exterior integral per a Catalunya es reflecteix en un dels 

documents que al llarg  dels darrers vint anys ha aprovat el Parlament de Catalunya per 

unanimitat: la Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament, de 31 de desembre. S’hi 

deia obertament:  

 

20. Catalunya ha de millorar també la seva responsabilitat en la construcció d’una comunitat 

internacional més segura, justa, rica i solidària. Avui no es pot construir un projecte 

nacional creïble ni una societat democràtica avançada sense participar activament i 

decididament en la construcció d’un ordre internacional més just i solidari. La pau, la 

llibertat, la dignitat de la persona, el treball, la justícia i el respecte al pluralisme són valors 

que fonamenten la convivència i el progrés. Aquests valors s’han de projectar 

internacionalment per mitjà de les iniciatives de cooperació i solidaritat internacionals de la 

comunitat catalana per al desenvolupament, integrada per un teixit vibrant d’agents de 

cooperació l’acció dels quals ha d’ésser reconeguda, impulsada i complementada per 

l’activitat de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya. En aquest sentit, aquesta llei 

reflecteix la voluntat de contribuir des de Catalunya al compliment dels compromisos 
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assumits pels països desenvolupats, en el marc de les Nacions Unides, de destinar el 0,7% 

del producte interior brut al desenvolupament dels països i els pobles en desenvolupament. 

 

21. Igualment, la Llei 21/2003, de 4 de juliol  de foment de la pau exposa, al seu preàmbul, 

que La ciutadania de Catalunya s'ha manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat 

internacionals. Des d’expressions de solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, fins a la 

pràctica d'opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la insubmissió 

o l'objecció fiscal, entre altres. Alhora, però, sovintegen les accions egoistes, que no 

mostren cap mena de compromís pel que fa als problemes dels altres i a la voluntat 

d'eliminar aquests problemes de soca-rel. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar als 

països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una societat en 

pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura de la 

violència per la cultura de la pau. 

 

Tanmateix, la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes 

de l’exterior, en l’apartat tercer del preàmbul, estableix que “els casals catalans d’arreu del 

món continuen essent una representació valuosa de la veu i la presència de Catalunya per 

tot arreu. Sovint amb mitjans escassos i amb les oscil·lacions pròpies d’una comunitat 

dispersa per tot el món, aquestes entitats duen a terme una intensa activitat en tots els 

àmbits, que manté amb força la imatge i la representació del nostre país […] , i la Resolució 

170/III del Parlament de Catalunya ja valorava, de manera molt positiva, el paper històric 

de les comunitats catalanes de l’exterior, els en reconeixia la catalanitat i el dret a 

beneficiar-se de l’acció de govern de la Generalitat i a participar en la vida cultural i social 

del poble català. 

 

22. Considerem que ara, en correspondència amb l’esperit de la nostra vigent Llei de 

cooperació al desenvolupament, cal fer un pas endavant per a definir no només eixos de 

treball pel que fa a la cooperació internacional, sinó en tots els altres àmbits de l’acció 

exterior, però en fer-ho hem de ser conseqüents i inspirar-nos també en tot el marc 

conceptual i en la filosofia que la va suggerir. 

 

23. Entenem que els principis que han de regir la nostra acció exterior són els següents: 

 Garantir i treballar pel foment de la governabilitat democràtica i participativa per tal 

que puguem contribuir a promoure arreu societats més lliures i justes. 

 Garantir i vetllar pel respecte integral de la dignitat humana i pel compliment dels 

drets humans. 

 Promoure el respecte a les persones per raons d'opció sexual, composició familiar, 

religió i creences personals. 

 Promoure el diàleg, la cultura de pau i la no-violència. 

 Afavorir el respecte a totes les cultures i fomentar el diàleg intercultural. 

 Promoure l’equitat entre dones i homes amb polítiques actives que acabin amb una 

discriminació secular i encara avui malauradament no superada. 

 Contribuir a intensificar la transparència de la gestió pública nacional i internacional,  i 

alhora promoure mesures de control democràtic de la governabilitat mundial a fi 

d’evitar l’existència de buits jurídics, com són els paradisos fiscals, les zones franques...,  
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que s’escapen al control democràtic i generen desequilibris,  injustícia i impunitat. 

 Assumir el compromís de treballar nacionalment i internacionalment per eradicar la 

pobresa, promoure un desenvolupament sostenible i la redistribució equitativa dels 

recursos i la riquesa per fer accessible un bon viure per a tothom. 

 Treballar per promoure l’estímul del talent, la creació de coneixement i la innovació 

per contribuir a resoldre problemes de desenvolupament, sanitaris, ambientals o 

socials que afecten bona part de la població mundial. 

 Promoure el desenvolupament equitatiu i solidari amb tots els pobles del món, en 

peu d’igualtat, i contribuir a protegir i fomentar el patrimoni cultural i identitari de tots 

els pobles i de les respectives llengües per considerar-les en el seu conjunt patrimoni 

de la humanitat i per tant subjecte de drets. 

 Enfortir la lluita per la defensa dels drets humans laborals arreu del món, tot 

promovent el concepte del treball digne. 

 Incorporar  i promoure la perspectiva de gènere en tot el procés de planificació de 

polítiques públiques. 

 Incorporar i promoure la solidaritat intergeneracional per afavorir les relacions entre 

generacions. 

 Incorporar i promoure la perspectiva d’infància en tot els procés de planificació de 

polítiques públiques. 

 Incorporar i promoure la lluita contra el racisme i la xenofòbia, i la igualtat 

d’oportunitats en tot el procés de planificació de polítiques públiques. 

 Enfortir els lligams entre administracions locals com a forma de lligar els vincles entre la 

ciutadania dels Estats fomentant la participació en xarxes de ciutats, agermanaments i 

programes europeus d’intercanvi i en defensa de la cohesió social. 

 Treballar per promoure iniciatives de cooperació multinivell on es reconegui també la 

tasca important del poder local en promoure respostes oportunes i efectives per 

atendre les necessitats de la ciutadania, i en l’impuls efectiu del desenvolupament. 

 Treballar perquè en totes les actuacions ens guiï el principi de coherència de polítiques 

i es fixin indicadors que permetin l’avaluació de polítiques públiques en tots els 

àmbits  i, així, ser conseqüents amb la voluntat solidària del poble de Catalunya 

àmpliament expressada. 

 Defensar el dret a l’autodeterminació de tots els pobles. 

 Contribuir al fet que la presència de Catalunya a l’exterior estigui basada en els valors 

propis d’un estat assentat en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de 

convivència.  

 Fomentar que les relacions internacionals de Catalunya es basin en tots els actors 

catalans que tenen presència a l’exterior, bo i tenint en compte les relacions 

governamentals i les de la diplomàcia pública, sense la qual no es poden entendre les 

relacions internacionals del segle XXI.  

 Promoure que qualsevol presència internacional de Catalunya –econòmica, social, 

mediambiental, cultural i de cooperació- estigui basada en els respecte als drets dels  

individus i dels pobles i fomenti el diàleg i la democràcia. 

 Promoure unes relacions internacionals sostenibles, justes i solidàries, tenint en 

compte les possibilitats econòmiques del país.  
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 Promoure un model de presència internacional basat en la qualitat més que no pas en 

la quantitat, i fomentar un nou model de presència que permeti establir relacions 

estratègiques i solidàries i l’impuls d’unes relacions més igualitàries entre tots els 

estats del món.  

 El Pla estarà basat en la idea que Catalunya ha de ser una marca present al món al 

mateix temps que també ho és la nostra capital Barcelona. Tanmateix, aquestes 

marques han de ser vinculades als valors d’innovació i talent, i també la solidaritat i el 

diàleg.  

 

24. Conseqüents amb aquests principis i amb aquesta visió de Catalunya, en aquest moment 

històric volem  expressar: 

1. Que tenim la voluntat d’assumir i subscriure tots els compromisos internacionals que 
ens portin a contribuir i a corresponsabilitzar-nos de la governabilitat mundial en el 
marc de Nacions Unides.  Catalunya té la voluntat de contribuir a la construcció d’un 
món més just i solidari i per això històricament hem fet aportacions positives en molts 
camps. 

2. Que entre els principals reptes de l’agenda internacional hi ha els Objectius de 
Desenvolupament del  Mil·lenni en l’horitzó del 2015,i per això ara, cal orientar la 
cooperació catalana a promoure el desenvolupament humà sostenible mitjançant una 
política de cooperació de qualitat i transformadora. Aquesta visió posa al centre de la 
política pública la generació d’espais de sobirania i constata que la pobresa i la 
marginació no són producte de la pobresa de recursos sinó de la falta d’oportunitats 
per a accedir-hi, fer-ne ús i gestionar-los.  

3. Que la validesa de les lleis no els atorga automàticament legitimitat democràtica. 

Poques constitucions reconeixen el dret a la independència i, malgrat això, més de 120 

nacions s’han independitzat els últims setanta anys. Per tant, molts altres estats del 

món han violat la Constitució i les lleis per ser un estat. A Sud-àfrica, per exemple, 

demanar la igualtat de drets entre blancs i negres era inconstitucional… durant molts 

anys! 

4. Que les lleis no sempre s’ajusten al bé comú o a la realitat canviant i per això es 

modifiquen. El sufragi universal, la igualtat racial, la prohibició de les mines 

antipersones o els referèndums vinculants mai no haguessin estat possibles sense 

moviments ciutadans que aconsegueixen canvis legislatius i millores històriques. En 

darrer cas, la insubmissió pacífica i no violenta a una llei considerada injusta és un 

imperatiu ètic de caràcter personal o col·lectiu que no es pot menysprear.  

5. Que la legitimitat democràtica ha de prevaldre sobre la legitimitat de les lleis. Les lleis 
no es poden sacralitzar, o almenys no es poden sacralitzar més que l’evolució de la 
voluntat dels pobles. 
 

25. Cal tenir molt present que hi ha precedents en la legislació internacional, com la del 

Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, que en sentència del 22 de juliol de 2010 diu 

que “No existeix en dret internacional cap norma que prohibeixi les declaracions 

democràtiques d’independència. I no existeix cap norma que prohibeixi a la ciutadania, 

quan hi hagi contradicció entre la legalitat constitucional i la voluntat democràticament 

expressada, fer prevaldre aquesta segona”. 
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C. ÀMBITS DE TREBALL D’ACCIÓ EXTERIOR: 

 

1. IDENTITAT I CULTURA  

 

Per la nostra pròpia història com a poble som especialment sensibles a  la defensa dels 

drets culturals i lingüístics, a la cura pel respecte a les identitats nacionals i al 

reconeixement de la diversitat cultural com a patrimoni immaterial de la Humanitat.  En el 

nostre país la defensa dels drets culturals i lingüístics de totes les llengües i cultures, gràcies 

al treball conjunt del món acadèmic, social, polític i institucional, ha acumulat una llarga 

experiència que s’ha d’aprofitar com un valor intrínsec del fet català i que ha de servir com 

a aportació específica en el marc de les relacions internacionals del govern de la 

Generalitat. 

 

S’ha de posar especial èmfasi en la importància de la difusió i el coneixement de la llengua i 

cultura catalana a escala internacional. Cal potenciar la presència de les indústries culturals 

catalanes a l’exterior i cal vetllar per l’existència de la llengua catalana en els àmbits 

digitals. 

 

Hem de fomentar la presència de les institucions i entitats catalanes en organismes i xarxes 

internacionals de caràcter cultural. Som un país històricament creatiu en totes les arts que 

ha lliurat, al llarg de la història i en l’actualitat, grans creadors i creadores, que són referents 

de la cultura universal. 

 

Dins aquest eix incloíem l’esport ja que aquest és una bona via perquè el món conegui la 

realitat del nostre país i poder explicar qui som i què volem. La presència de l’esport català 

a escala internacional ha de ser una realitat així com el reconeixement del Comitè Olímpic 

Català i les seleccions esportives catalanes. 

 

LA CULTURA AL NOSTRE PAÍS TÉ UNA IMPORTÀNCIA CABDAL EN LA NOSTRA PROJECCIÓ 

INTERNACIONAL. 

 

EL RECONEIXEMENT DEL PAÍS ARRIBARÀ, MITJANÇANT L’ESPORT, A TOTS ELS RACONS 

DEL MÓN AMB MOTIU DE LA PARTICIPACIÓ EN UNS JOCS OLÍMPICS O EN UNS 

MUNDIALS. 
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2. ECONOMIA  

 

 

S’ha de reforçar i consolidar un teixit econòmic social, que pugui revertir l’actual procés 

nacionalment inassolible de destrucció de fonts de treball; sostenible, que doni 

prioritat a sectors que permetin fer front als reptes ambientals, alimentaris, energètics i 

territorials que se’ns plantegen; responsable i cooperatiu en la seva acció exterior. Això 

requerirà marcar objectius a mig i llarg termini, no limitant-nos a respondre a 

expectatives conjunturals.  

 

Tant pel que fa a les relacions entre estats nacionals, com als agents econòmics privats, 

com als actors socials, com a la ciutadania, la internacionalització ha de ser 

contemplada en termes de cooperació, complementarietat i responsabilitat econòmica, 

social i ambiental. 

 

A nivell internacional hem de promoure d’establir un marc de relacions comercials 

justes que possibiliti el desenvolupament econòmic de tots els països i hem de treballar 

també per evitar les importacions de primeres matèries que tinguin impactes social i 

ambientals negatius sobre altres pobles. 

 

Hem de promoure una acció internacional per tal de fer una reestructuració i control 

de les activitats financeres, reduint-ne el pes excessiu en l’activitat econòmica i 

eliminant-ne els seus elements més especulatius. 

 

Catalunya com a Estat ha de vetllar per què els seus processos de relació i associació 

econòmica en el terreny internacional es desenvolupin  d’acord amb la Declaració de la 

OIT relativa als principis i drets fonamentals en el treball. 

 

UN DELS PILARS FONAMENTALS PER A CONSOLIDAR LA SOBIRANIA NACIONAL SERÀ 

LA RECONSTRUCCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC PRODUCTIU ARRELAT AL TERRITORI I AL 

SERVEI DEL CONJUNT DE LA GENT DEL PAÍS. 
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3.  L’EUROPA SOCIAL  

 

 

En aquests moments estem assistim a un greu problema d’integració política que està afectant 

a la credibilitat de l'Europa que s’està construint. En els darrers anys s’ha donat greus passes 

enrere pel que fa a la Cohesió social entre els països membres,  així és que des de Catalunya 

hem de treballar per tal d’avançar cap a un aprofundir de la Política social que redueixi les 

diferències entre regions i entre les ciutadanes i ciutadans d’aquestes.  

  

 

Davant la creixent complexitat de les problemàtiques socials només podrem avançar a través 

d’un profunditzar en clau de governança democràtica, més participativa, i per tant més 

inclusiva. Validem la participació que es manifesta a través d’accions fetes per tot tipus 

d’associacions –partits polítics, sindicats, ONG’s, federacions de segon i tercer nivell, 

moviments socials, plataformes, etc. 

 

Catalunya ha de participar en aquest procés activament,  esdevenint cada cop més un referent 

dins de l'àrea euromediterrània en polítiques de benestar, cohesió social, participació i 

democràcia. Per això comptem ja avui amb unes institucions públiques i unes organitzacions de 

la societat civil que són perfectament capaces d'impulsar i oferir un model social de benestar 

més avançat, de projectar-lo als països i territoris del nostre entorn i de guanyar influència en 

les institucions europees, si comptem en un futur proper amb un estat propi. 

 

LA CONSTRUCCIÓ D'UNA EUROPA MÉS SOCIAL ÉS UN OBJECTIU IRRENUNCIABLE PER A TOTS  

ELS POBLES I NACIONS QUE LA CONFORMEN. 
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4. REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL EXTERIOR 

 

És per  la nostra concepció de país obert i dinàmic que organitzacions i entitats molt diverses 

han estat treballant activament, des de fa dècades, en l’anomenada diplomàcia pública per tal 

d’assolir una presència internacionalment activa en  els moviments socials més dinàmics, en les 

xarxes europees, en les institucions universitàries i en tota mena d’espais formals i informals. 

     

En aquest esforç s’hi ha implicat el conjunt de la societat, amb gran diversitat d’actors i actrius i 

també la nova ciutadania que, al seu torn, enriqueix i projecta internacionalment Catalunya al 

món. Cal destacar que actualment més de 250 entitats catalanes ja han assolit el ple 

reconeixement en diferents xarxes europees i internacionals, on tenen una presència com a 

delegació catalana. Podríem afirmar que aquests representants han estat fins ara les i els 

ambaixadors catalans a les organitzacions internacionals. 

 

És amb aquests precedents que l’acció institucional a l’exterior ha de ser de doble dimensió: 

 

Des de l’àmbit institucional, que ha d’aconseguir situar-se en l’esfera internacional en el lloc 

que ens correspon com a societat democràtica i com a subjecte polític i de dret. Ha de 

promoure la presència institucional multinivell, on es promoguin especialment espais 

d’interlocució del municipalisme.   

 

Des de l’àmbit cívico-social cal mantenir i consolidar la presència en xarxes internacionals a tots 

nivells per tal d’obtenir el ple reconeixement i presència com a delegació catalana arreu com a 

expressió plural del dinamisme de la nostra societat civil.  

 

Així, és desitjable que l’acció exterior catalana estigui basada en les acciones que duran a terme 

el Govern i el Parlament de Catalunya com a màxims representants de la sobirania catalana, i 

també la diplomàcia cívica, que representa la societat civil a l’exterior i que sovint pot arribar a 

espais on l’acció governamental no arriba. 

 

PRESENTAR CATALUNYA AL MÓN COM UN PAÍS DEL SEGLE XXI COMPORTA DRETS I DEURES I 

PER TANT VOLEM SER  MOTOR D’UN NOU MODEL DE RELACIONS INTERNACIONALS. 
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5. COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 

 
La Cooperació internacional per al desenvolupament amb les nacions i la societat civil 

empobrides és una de les bases irrenunciables per demostrar al món que un país és 

responsable i està compromès amb els reptes globals i amb l’eradicació de les desigualtats i, 

per tant, amb la pobresa i amb la denúncia de les causes que l’originen.  

 

És per això que en l’acció exterior de Catalunya  és imprescindible el compromís per treballar,  

promoure i ampliar una política pública de cooperació al desenvolupament de qualitat.  

 

Aquesta cooperació internacional ha de tenir caràcter de política transversal, coherent amb la 

resta de polítiques, i girar, en tot moment, entorn del desenvolupament humà. S’ha de dotar de 

recursos i instruments adequats per al seu ple desplegament per tal que sigui rellevant i 

creïble. 

 

Al nostre país disposem d’un instrument immillorable que és el Consell de Cooperació. Aquest 

òrgan consultiu i de participació és present en totes les entitats públiques, governamentals i 

municipals, i expressa el sentiment de la ciutadania que vol que aquesta actitud es reflecteixi a 

tots els àmbits de la vida pública.  

 

EL BENESTAR I LA SEGURETAT DEL NOSTRE PAÍS ESTAN RELACIONATS DIRECTAMENT AMB EL 

FUTUR DE LA RESTA DE PAÏSOS DEL PLANETA. 

 

CATALUNYA TÉ UN COMPROMÍS FERM AMB TOTS ELS POBLES PER TAL DE CONSTRUIR UN 

ORDRE MUNDIAL PACÍFIC I JUST. 
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6. PAU, SEGURETAT I DEFENSA 

 
Catalunya com a nou estat del segle XXI ha de plantejar-se, d’entrada,  la gestió de la defensa i 

la seguretat tenint en compte totes les opcions possibles i junt a les noves nacions que estan 

sorgint en les darreres dècades té la responsabilitat de ser capdavantera en el plantejament 

d’un nou paradigma de defensa i de seguretat. Cal oferir resposta als perills, riscos i amenaces 

a la seguretat del país, amb una política de defensa pertinent i orientada a les amenaces reals, 

amb un plantejament flexible i implicant la ciutadania en el debat sobre les formes de resposta 

i els instruments per a fer-hi front. 

  

Tant els organismes del Govern com les entitats de la societat civil catalana aprofitaran la seva 

experiència i participació en instàncies europees per promoure el concepte de seguretat 

humana i fe diplomàcia a favor de les polítiques que l’afavoreixin i l’estat català promourà la 

creació i manteniment de centres de recerca, d’informació i d’intercanvi sobre la prevenció i 

resolució de conflictes per mitjans pacífics i no violents. 

 

El recorregut de Catalunya com a nació de diàleg, respecte, cooperació i reconeixement dels 

altres pobles i cultures és un actiu important. Des les realitats medievals de Pau i Treva, el 

Consolat de Mar o les Corts Catalanes fins a les multitudinàries manifestacions a favor de la pau 

dels darrers anys, els catalans i les catalanes han configurat una manera de fer decidida, 

democràtica i no violenta que cal preservar.  

 

EL SUBJECTE DE PROTECCIÓ ÉS LA CIUTADANIA DE CATALUNYA I LES POLÍTIQUES DE 

SEGURETAT I DEFENSA DE L’ESTAT ESTARAN ORIENTADES AL SEU BENESTAR I PROGRÉS 

HUMÀ, CERCANT LA COOPERACIÓ AMB ELS ALTRES ESTATS PER CONSTRUIR UN MÓN SEGUR 

I EN PAU. 

 

PROMOURE LA CULTURA DE PAU ÉS MOLT MÉS QUE NO FER LA GUERRA  
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7. SOCIOAMBIENTAL  

 
Catalunya, històricament, ha construït el seu metabolisme social basant-se en una forta 

dependència de l’exterior en termes ambientals.  Aquesta alta dependència ambiental del 

nostre país no està del tot justificada i està construïda –com assenyalen els estudis 

especialitzats- sobre una elevada anti-cooperació de tipus ambiental. 

 

A causa de la creixent internacionalització de l'economia catalana i de la constatació que les 

polítiques internes condicionen i afecten, cada vegada més, els territoris i els àmbits naturals 

més enllà de la frontera de Catalunya, plantegem la necessitat urgent d'incloure elements de 

responsabilitat ambiental i social en l'àmbit exterior en la construcció del nostre Estat.  

 

Convé adaptar el nostre propi model a la realitat contemporània, especialment amb relació a 

una governança ambiental global, evitant per tots els mitjans disponibles contribuir a escenaris 

de crisi socioambiental intensa. 

 

HI HA TRES MESURES QUE DES DE CATALUNYA HEM DE MILLORAR ACTIVAMENT: 

 EN PRIMER LLOC, ANALITZAR I REDUIR LA PÈRDUA ACCELERADA DE LA BIODIVERSITAT A 

ESCALA GLOBAL. 

 EN SEGON LLOC, CALDRIA NEUTRALITZAR LA SOBREGENERACIÓ DE GASOS D’EFECTE 

HIVERNACLE I  FOMENTAR UNA TRANSICIÓ CAP A ENERGIES RENOVABLES I SISTEMES 

DESCENTRALITZATS. 

 I EN TERCER LLOC, CONVINDRIA DONAR PRIORITAT A MODELS D’AGRICULTURA I 

ALIMENTACIÓ QUE FOSSIN SOSTENIBLES I DE PROXIMITAT. 
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8. MIGRACIONS I PROTECCIÓ INTERNACIONAL 

 
Al llarg de la seva història Catalunya, sempre, ha estat terra d’acollida. Podem dir que les 

migracions han esdevingut  una constant. Ara, la globalitat dels moviments humans s’han 

intensificat i s’han convertit en un fenomen natural en un món cada cop més comunicat. Una 

ullada al perfil demogràfic del nostre país ens confirma clarament aquesta realitat. Actualment 

hi ha un 16 % de població nouvinguda entre nosaltres. 

 

La incorporació de la nova ciutadania ha afectat al conjunt de la societat. La fisonomia dels 

nostres pobles i ciutats ha canviat i d’una manera directa s’ha hagut de dimensionar i adaptar 

els serveis públics d’acord als nous temps i al nou paradigma humà. 

 

Malgrat que la competència en immigració sigui principalment estatal, Catalunya ha sabut 

aprofitar el reduït marge de competència per disposar d’instruments vàlids –Pacte Nacional per 

a la Immigració (2008), Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i Retornades a Catalunya 

(2010) i Plans de ciutadania i Immigració- que ens ha permès construir el que s’anomena “El 

Model de Cohesió Social Català” 

 

El nou estat haurà de garantir tots els drets de ciutadania al conjunt de la població constituent. 

L’ha política migratòria s’haurà de basar en el respecte a les persones i als seus drets 

fonamentals. S’haurà de posar a l’abast de les persones que decideixin estudiar o viure i 

treballar a Catalunya tota la informació sobre el país –cultura, història, llengua, etc.- i els 

procediments que hauran de seguir. 

 

Catalunya ha de ser una societat moderna, acollidora, amb tot el que la paraula implica, 

democràtica, decent, garant dels drets humans i solidària amb les persones que ho necessiten. 

Alhora s’ha de comprometre en la lluita per eradicar les causes que originen conflictes i 

persones refugiades. 

 

CATALUNYA, NOU ESTAT, HA D’INCORPORAR LA NOVA POBLACIÓ A LA CIUTADANIA PLENA 

AMB EL TOTAL ASSOLIMENT DE DRETS I DEURES. 

 

S’HA DE CONTINUAR TREBALLANT I APROFUNDINT EN EL CODESENVOLUPAMENT. 

 

CATALUNYA COM A  PAÍS GARANT DELS DRETS HUMANS HAURÀ DE SER, NECESSÀRIAMENT, 

GARANT DEL DRET D’ASIL. 
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9. POLÍTIQUES DE DONES: GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA PER A L’EQUITAT  

  
Catalunya té un llarg recorregut en la seva història en el reconeixement  dels drets de les dones 

i en la seva equiparació com a esser humà i ciutadana vers els homes. I, encara avui, es 

continua  treballant per tal d’avançar en la construcció d’un món més just, equitatiu i solidari 

per a tothom. 

La participació i visibilitat de les dones a l’esfera pública ha crescut, però d’una manera massa 

feble i precària. L’experiència i saber de les dones s’han d’incorporar al discurs del que és 

públic. 

L’apoderament de les dones comporta que les societats s’enforteixin i els beneficis es facin 

sentir a tota la població en general. Quan les societats reconeixen i fan seves la tesi que dones i 

homes han de tenir les mateixes oportunitats per accedir a l’educació, al treball, a l’economia, a 

la política, l’avenç és Important i real. 

Un dels requisits perquè la democràcia respongui a les necessitats i sensibilitats de tota la 

ciutadania és que parteixi dels reconeixement de la dona com a subjecte polític arreu. En els 

darrers anys, a diversos països del món estan sorgint experiències innovadores en l’anàlisi i 

Avaluació de polítiques públiques amb perspectiva de gènere. 

A tot el món les dones realitzen, quasi en exclusiva, les tasques de cura de les persones i el 

treball domèstic i alhora participen de manera creixent en el mercat de treball remunerat. Això 

determina, que en conjunt, les dones treballin més que els homes i disposin de menys temps 

de descans, de lleure i per altres activitats de formació, socials i polítiques. 

El govern de Catalunya ha de tenir presents en la seva acció exterior els aspectes de la 

globalització que afecten de manera especial les dones. També en la lluita contra la violència 

vers les dones hem d’internacionalitzar les propostes per la seva eradicació. 

Tenim una llarga trajectòria en la lluita contra la violència masclista i va ser molt important 

l’aprovació l’any 2008 pel Parlament de Catalunya la Llei del dret de les dones a  eradicar la 

violència masclista. Aquesta llei va ser elaborada conjuntament per dones per  i professionals 

provinents dels feminismes, dels moviments de dones i de les administracions. És una llei 

transversal que posa a l’abast les eines d’anàlisi i d’intervenció fonamental per comprendre 

l’origen de la violència masclista i poder eliminar-la. 

S’ha dit que el nivell de democràcia i de progrés d’un país es mesura per la situació de les 

dones i que aquest és un dels indicadors més sensibles i fiables. Per això és important tot el 

que el nostre país pugui aportar internacionalment en el sentit de promoure la llibertat 

femenina i el reconeixement dels drets sexuals i reproductius de les dones que es resumeixen 

en el principi del dret al propi cos. Catalunya s’ha d’arrenglar internacionalment en dos àmbits 

bàsics en la salut de les dones, l’aspecte de les dones grans, massa sovint dona vella i pobresa 

són sinònims i els missatges que des dels mitjans de comunicació, especialment la publicitat, 

que amb les seves imatges imposen models estètics que provoquen trastorns alimentaris 

majoritàriament en les adolescents i les dones joves. 

CATALUNYA, EN LA SEVA PROJECCIÓ INTERNACIONAL, HA D’INCORPORAR LES DONES I FER 

VISIBLE EL CAMÍ QUE HAN ANAT CONSTRUINT, I FER PREVALER, AMB ELS COMPROMISOS DE 

TERCERS PAÏSOS, QUE NOMÉS AMB UNA SOCIETAT EQUILIBRADA, EQUITATIVA ENTRE DONES 

I HOMES, ES PODEN ACONSEGUIR ESTATS DEMOCRÀTICS, LLIURES, PROGRESSISTES I 

SOCIETATS MILLORS I MÉS AVANÇADES. 
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10.  CONEIXEMENT, CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

 

Probablement un dels béns més valuosos de què gaudim a Catalunya és el  coneixement. 

Compartir coneixements amb altres pobles ha demostrat ser una de les millors estratègies per 

afavorir el desenvolupament humà de la nostra societat. Coneixement que abasta des de les 

formes de gestionar institucions (ajuntaments, escoles, centres de salut......) fins a la recerca 

científica i tecnològica. 

Actualment el nivell de la qualitat de la recerca científica i tecnològica a Catalunya és superior a 

la mitjana europea i a la resta de l’Estat espanyol.  Mantenir aquest nivell de recerca científica 

no tan sols ha de tenir una especial importància en el desenvolupament econòmic, ha de ser 

una de les cares d’una societat catalana avançada. Una política de suport a la recerca, 

particularment la compromesa socialment i ambientalment, ha de ser vista també com part de 

l’acció exterior. 

D’altra banda, la tecnologia és enguany, i ho serà en el futur, una peça clau per al 

desenvolupament social, ambiental i econòmic d’un país. Catalunya no pot restar al marge 

d’una política que reforci en el seu pla interior i exterior el desenvolupament tecnològic. Ens cal 

una resposta pròpia a base del foment de la formació educativa en tots els seus cicles i 

universitària, de l’estímul de la innovació i també de construir les aliances necessàries. Però no 

es tracta de fomentar qualsevol tipus de tecnologia, sinó de prioritzar un desenvolupament 

tecnològic local i global al servei del viure bé de les generacions presents i de les futures arreu 

del món. La implantació de tecnologia en altres indrets, en pobles amb cultura i història 

diferents a la nostra, ha de ser respectuosa amb aquests pobles i amb la natura. 

Es fa palesa la necessitat de generar coneixement sobre l’ampli i complex ventall 

d’interferències sinèrgiques (cooperació de banda ampla) o negatives (anticooperació) entre 

Catalunya i la resta de la comunitat global, tant en l’actualitat com en el futur. 

 

LA TECNOLOGIA ES COMPRA, ES VEN, S’UTILITZA ÈTICAMENT O NO, LA COMUNITAT 

TECNOCIENTÍFICA I LES EMPRESES QUE TRASLLADEN PART DE LA SEVA PRODUCCIÓ A 

ALTRES PAÏ SOS HAN DE TENIR PRESENTS L’ÈTICA SOCIAL I MEDIAMBIENTAL EN L’ÚS 

DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA. 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA PER AL BON VIURE I CONVIURE FORMARAN PART DE LLURS 

OBJECTIUS INSTITUCIONALS. 

 

NOTA FINAL  

Aquest text és un resum de l’ Acord Nacional d’Acció Exterior que va ser aprovat el  22 de 

març de 2014 a Barcelona per una amplíssim ventall d’organitzacions, entitats, sindicats i dels 

partits que suposen  2/3 del Parlament de Catalunya.  És un procés innovador en que per  

primera vegada es fa un procés participatiu d’ampli abast per construir una política pública. 

Ara s’hi haurà de desenvolupar i incloure indicadors de compliment per tal que, com en tota 

política pública, pugui fer-se’n el seguiment i alhora avaluar l’eficàcia i l’impacte dels resultats 

que s’assoleixin en el marc d’un futur Consell de l’Acció Exterior de Catalunya, o l’espai de 

participació que es que es creï, en el desplegament de la Llei d’Acció Exterior. La subscripció 

d’aquest Acord implica l’acceptació en termes generals de tots els punts. 

Barcelona, 22 de març de 2014. 


