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• La FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) va ser fundada l'any 1996 amb 

la voluntat de ser un instrument d'acció i informació de les comunitats catalanes de 

l'exterior. 

 

• Actualment 72 entitats hi estan adherides. 

 

• La FIEC funciona amb una Junta Directiva escollida a la darrera Assemblea General 

(Tarragona, 2008) renovada i ampliada en una Assemblea General Virtual a Barcelona 

(Desembre de 2014). Propera renovació prevista a Desembre de 2020. 

 

• L'activitat de la FIEC és una activitat els 365 dies de l'any. Els membres de la Junta 

són voluntaris, membres de diverses CCE que dediquen una part del seu temps a la 

coordinació i l'acció global. 

 

• La representació de les CCE davant el Govern català corresponen, en allò que li 

atribueix la Llei 8/2017 al Consell de la Catalunya Exterior. En tot allò no recollit a la 

Llei 8/2017 la FIEC assumeix el diàleg amb les institucions corresponents. 
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Algunes qüestions a tenir molt en compte 
 

• Vivim una situació caracteritzada per la confusió política a l’Estat i a Catalunya que no afavoreixen 

l’adopció de mesures polítiques pendents sigui a l’Estat (derogació voto rogado, ...) o a Catalunya 

(desenvolupament llei comunitat catalana de l’exterior) en benefici de les comunitats catalanes de 

l’exterior. 

 

• Aquesta confusió comporta com a conseqüència la inexistència de nous pressupostos des de 2017. 

 

• A Catalunya el Departament d’Exteriors i totes les seves activitats van ser les principals atacades 

per l’aplicació del 155. Entenem que el Departament encara no ha recobrat la plena normalitat i això 

es remarca especialment en la molt confusa gestió del tema subvencions on la ‘por’ al control 

pressupostari de l’Estat prima per sobre d’altres consideracions. 

 

• La FIEC ha estat totalment comprensiva amb aquesta difícil situació i ha ajustat (podríem dir a la 

baixa) la seva activitat davant el Departament d’Exteriors però entenem que aquesta situació no pot 

continuar així. 

 

• 2020 ha de ser l’any on es recuperin els drets democràtics i socials pendents a Catalunya i al 

conjunt de l’Estat per les comunitats exteriors. 

 

• La plena recuperació d’una ‘normalitat’ a Catalunya depèn de l’absència de limitacions polítiques a 

l’exercici de la voluntat majoritària del Parlament de Catalunya i a l’absència de persones privades 

de llibertat o de dret a la lliure circul.lació. 

 

 

 



PRIORITATS D'ACTIVITAT DE LA FIEC 2020  

Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

• Una reivindicació històrica de la FIEC: acabar amb el 'voto rogado' i aconseguir una participació digna dels 

catalans de l'exterior en els processos electorals (11,9% de votants en les darreres eleccions al Parlament de 

Catalunya i 9,3% en les darreres al Congrés i Senat). 

 

• El 9 de maig de 2017 el ple del Senat espanyol va aprovar per unanimitat una proposta de Resolució 

presentada per En Comú-Podem demanant l’abolició del ‘voto rogado’. El Congrés dels Diputats va aprovar una 

moció similar el 18 d’abril de 2018. 

 

• El 10 de maig de 2017 es va crear una Subcomissió per la Reforma de la LOREG al Congrés de Diputats. Els 

treballs de la Subcomissió s’han prolongat per 6 mesos dues vegades i no van concloure amb cap proposta. 

 

• El PSOE i Podemos van presentar a 2019 abans de la primera dissolució de les Corts, al Congrés una proposta de 

reforma de la LOREG que manté plena vigència si les noves Corts espanyoles funcionen algun dia. 

 



Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

• Únicament 22.870 dels 245.128 votants inscrits al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) van 

aconseguir votar. Això representa un 9,3% del cens, el que és millor que la participació a les eleccions generals del 

mes d’abril, el 7,7%, i és molt inferior a la participació dels catalans de l'exterior en les eleccions al Parlament de 

Catalunya del 21-D que va ser del 12,0%. Dit d’una altra manera: el 90,7% dels electors catalans a l'exterior no 

han pogut votar en aquestes eleccions.  

 

• Atès que Catalunya no disposa d’una llei electoral pròpia no compta amb una Junta Electoral Central pròpia que 

tingui l’obligació d’agregar i centralitzar les dades per països de procedència del vot. Això fa que les dades electorals 

exteriors per Catalunya hagin de ser agregades, anticipades i produïdes per associacions interessades com la 

FIEC i com Catalans al Món i amb més retard pel Govern de la Generalitat.  

 

• Únicament 22.870 votants exteriors de Catalunya (el 9,3% dels 245.128 amb dret de vot) van aconseguir votar. 

Eren 30.595 els que havien aconseguit pregar el vot (primer filtre que ja va deixar al 87,5% dels votants sense 

possibilitats de vot pel mal funcionament de la clau telemàtica de sol·licitud o perquè mai van rebre la documentació 

que permetia pregar el vot).  

 

• Cal tenir en compte que en aquestes eleccions es van aplicar per primera vegada les disposicions de la reforma 

2/2016 de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) que implicaven que qui hagués fet la sol·licitud de vot 

a l’abril no havia de repetir-la al novembre (això sembla haver funcionat relativament bé) i que el procés electoral es 

reduïa de 54 a 47 dies, el que ha tingut el lògic impacte en el vot extra-europeu atesos els terminis ja molt ajustats en 

el procés de vot exterior. Finalment només van ser 22.870 (74,8% dels que havien aconseguit sol·licitar el vot) els que 

van poder votar i van ser doncs el 90,7% els que es van quedar sense poder votar.  

  



Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

• El que és clarament detectable arreu del món és que el termini de 47 dies des de la signatura del decret del 

convocatòria d’eleccions fins a la celebració dels comicis és manifestament curt i no permet la tramesa de la 

documentació de manera raonable.  

 

• A això cal afegir que els acords entre Correus espanyol i els correus de la majoria de països no funcionen i la 

documentació electoral és tractada com la publicitat de qualsevol comerç i distribuïda de manera erràtica i amb retards 

inaudits. 

 

• A això cal afegir que la tramesa dels vots exteriors es fa per valisa diplomàtica i que un cop arribats a Madrid són 

distribuïts a les respectives Juntes Electorals Provincials per una empresa de correus privada i arriben amb el temps 

molt just al recompte del vot exterior que es fa, d’acord amb el que disposa la LOREG, el tercer dia desprès de la 

jornada electoral, en aquesta ocasió el recompte es va celebrar el dia 13 de novembre.  

 

• En conseqüència els vots emesos durant la pròrroga de dos dies que la Junta Electoral Central ha agafat el 

costum de disposar en cada elecció molt difícilment arriben al recompte final i són malauradament vots 

perduts en la majoria de casos. 

  

• Les irregularitats de tot tipus en el procés del vot exterior són malauradament nombroses i han estat repetidament 

denunciades davant la Junta Electoral Central (JEC) sense que aquesta hagi pogut i/o volgut modificar gran 

cosa en el procés de vot.  

 



Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

• La FIEC vàrem presentar uns complets i detallats escrits de denuncia després de les eleccions catalanes de 2015 i 

2017, el Govern de la Generalitat ho va fer després de les eleccions catalanes de 2019 i l’organització espanyola 

Marea Granate ha presentat un ampli informe-denúncia a l’Oficina d’Institucions Democràtiques i Drets Humans de 

la OSCE (Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea) sobre els comicis del 28A i del 26M.  

 

• Si la FIEC no hem presentat cap denúncia a la justícia europea és simplement perquè el dret de vot exterior 

(reconegut només a 20 dels 28 Estats Membres) no està considerat com un dret fonamental dels ciutadans europeus 

susceptible de recurs judicial o altra. 

  

• El problema és estructural i estatal: és la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) i el seu article 75 amb la 

implantació del 'voto rogado' i els seus terminis curts i absurds el que no permetrà mai una participació satisfactòria.  

  

• Es d'esperar que el nou Congrés de Diputats, si algun dia arriba a treballar com a tal, procedeixi, com així ho han 

inclòs gairebé tots els partits polítics en els seus programes, a la reforma de la LOREG i a l'abolició del 'voto 

rogado'. A 2020 hi ha previstos processos electorals a Galicia, Euskadi i Catalunya (previsiblement) i creiem que 

els diputats i senadors escollits a Catalunya el passat 10 de novembre haurien de plantejar la qüestió quan abans 

millor. 

  

• A Catalunya seguim amb interès les propostes d'instauració d'un sistema de vot electrònic, si bé rebutgem que s’utilitzi 

una suposada implantació ràpida d’aquest sistema que en realitat portarà anys, per a no assumir des dels partits 

catalans al Govern una acció enèrgica i ràpida al Congrés dels Diputats per a derogar l’article 75 de la LOREG i per a 

adoptar una Llei electoral catalana pròpia que instauri millores electròniques i telemàtiques en el vot.  



Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

• Més que de vot electrònic nosaltres creiem que cal parlar de facilitats electròniques en el vot (poder descarregar 

paperetes de vot, certificats censals, etc.). Quelcom que pot solucionar amb aquesta injusta privació de drets 

democràtics que patim els catalans residents a l’exterior.  

 

• Gairebé 220,000 electors no han participat en aquestes eleccions. Són la darrera reserva de vot a Catalunya ? 

 

• Un 27,53% d’altes al CERA a 2018 són un alta administrativa sense cap vinculació clara amb Catalunya (Llei 

memòria històrica de 2006). 

 

• Un 46,01% d’altes al CERA a 2018 són altes de persones nascudes a l’estranger i no és fàcil saber el grau de 

vinculació amb Catalunya. 

 

•  Es possible doncs que 122,000 persones puguin, si no hi ha voto rogado, votar en eleccions al Parlament de 

Catalunya. 

 

• Es possible que una part de les 123,000 restants puguin arribar a votar però això requereix una feina de base 

comunitat per comunitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents 
(CERA) a 1er de novembre de 2019 i el nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i 

amb dret de vot, se situa en 245.746.  
 

Això representa un augment de 9.248 electors entre novembre de 2018 i novembre de 2019 
i un augment de 19.365 electors respecte dels 226.381 inscrits que van tenir dret de vot en 

les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.  
 

El total d'electors espanyols a 1er de novembre de 2019 és de 2.124.352. 
 

Aquests increments són el producte de l'emigració continuada que coneix el nostre país i de 
les altes consulars per adquisició de la nacionalitat via la llei de la memòria 

històrica.  Aquestes xifres no tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols 
residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la 
xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial. 

 
A 1er d‘agost la xifra d‘electors catalans va baixar per 

segona vegada en 8 anys. Perquè ? 
 



  

El descens continuat de la població catalana resident a Veneçuela està 

fent baixar tant la xifra global de residents catalans a l’exterior com la de 

votants al CERA. 

 

Eren 11.702 residents a 1.1.2014 i són  8.953 a 1.1.2019. Un descens de 

2.749 residents concentrat entre agost 2108 i agost 2019. S’estima 

que encara uns 1.000 més es podrien donar de baixa entre 2018 i 2019. 

 



Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 

 
• El nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, inscrits al CERA se situava en 241.602 a 

Agost 2019 malgrat l’efecte Veneçuela.  

 

• A Europa les demarcacions consulars de Andorra (13.558 inscrits), Londres (12.102), París (9.736), Ginebra 

(6.311), Brussel·les (6.149), Perpinyà (5.361), Düsseldorf (4.440), Zuric (4.042), Tolosa (3.809), Amsterdam 

(3.737) i Frankfurt (3.736) són les que tenen més inscrits.  

 

• Al Con Sud d'Amèrica les demarcacions consulars de Buenos Aires (16.221 inscrits), Santiago de Xile (7.932),  

Caracas (7.556), São Paulo (7.522), Bogotà (4.368), Guayaquil (4.328), Lima (3.855), Rosario (3.530) i 

Montevideo (3.398) són les que tenen més inscrits.  

 

• A Amèrica del Nord: Mèxic DF (12.498), Miami (4.518), Nova York (4.113) i Los Angeles (1.640) són les que 

tenen més inscrits. 

 

• A Amèrica Central: Santo Domingo (2.596), L'Havana (2.514), San José de Costa Rica (1.720) i Panamà (1.285) 

són les que tenen més inscrits. A  Oceania: Sydney (1.538) és la que té més inscrits. 

 

• De manera global, però sobre tot a Europa, la inscripció al CERA ha augmentat de manera 

sensible entre 2016 i 2019 el que indica clarament un cert èxit de les campanyes (des de la 

FIEC, les ANC i altres) respecte de la necessitat d’estar inscrit al CERA. 

 

 



Inscrits als consolats al CERA majors de 18 anys i amb dret de vot a 

Catalunya 









Tres Guies de Votació per eleccions a 2019 … 



Aquells temps no tan llunyans (1986-2008) en que votàvem sense voto rogado … 





PRIORITATS D'ACTIVITAT DE LA FIEC 2019/2020 

 Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

La proposta de reforma de la LOREG de PSOE i Podemos presentada a 2019 elimina el ‘voto rogado’ i amplia els 

terminis de vot.  

 

 A l’apartat 1 de la nova redacció de l’article 75 s’elimina el ‘voto rogado’ i s’indica que les delegacions provincials de 

l’Oficina del Cens Electoral (OCE) “remitirán de oficio” la documentació per votar a “la dirección de la inscripción de 

cada español inscrito en el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero”. 

 

 En el punt 2 del nou Article 75 se explica una altra de les novetats: la tramesa d’una papereta en blanc. Es diu que 

aquesta papereta “se corresponderá con un modelo de papeleta en blanco, en la que el elector escribirá su opción de 

voto” i que “en la información que acompañará a la documentación se recogerán las instrucciones sobre cómo 

completar dicha papeleta y los medios que tienen los electores para conocer las candidaturas presentadas”. 

 

 En el punt 3 del Article 75 s’indica que la tramesa de documentació “debe realizarse por correo certificado a partir del 

décimo octavo día posterior a la convocatoria”. El 18è dia és el primer després de la resolució de les reclamacions al 

cens presentades a l’OCE. Això permetrà evitar els retards que es produeixen en la proclamació de candidatures, un 

dels esculls que retardaven  tot el procediment de vot exterior. Amb aquesta proposta es guanyen 17 dies en la 

tramesa de la documentació -entre el dia 18 y el 34- i 25 dies si es compara amb els casos d’impugnació de 

candidatures -entre el dia 18 i el 42-. 

 

 Entre els apartats 5 i 8 de la nova redacció de l’Article 75 es regula que s’amplia en dos dies -dels tres actuals a 

cinc anteriors a la jornada de votació- el termini de vot als consolats. S’afegeix que aquest termini serà 

“improrrogable”. 

 

 El nou redactat de la LOREG no inclou cap pas cap una regulació del vot electrònic. 

 

 

 

 



Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

• La Llei Electoral pròpia de Catalunya (en tràmit de discussió en la legislatura 2012-2015 al Parlament) incloïa la 

creació d'una circumscripció electoral pels catalans de l'exterior.  

 

• No pot canviar el ‘voto rogado’ però pot millorar terminis, permetre descarregar paperetes i sobres, i començar la 

instauració de facilitats electròniques pel vot exterior que puguin portar algun dia al vot electrònic. 

 

• El Govern català va presentar al novembre 2016 l’Avantprojecte de llei pel qual es regula el procediment de 

votació electrònica per als catalans residents a l’estranger, per tal de garantir el dret de vot dels catalans de 

l'exterior. 

 

• Celebrem aquesta iniciativa que recull una aspiració repetida des d'anys des de la FIEC i altres entitats. 

 

• Aquesta Llei es presenta com una llei situada estrictament en el marc de la vigent LOREG (Llei orgànica de règim 

electoral general). Per a poder aplicar-se necessitarà de la bona voluntat de col·laboració per part de la JEC 

(Junta Electoral Central) en tot allò que afecta a la transmissió de la informació electoral i al compliment de 

terminis i de l'OCE (Oficina del Censo Electoral) en el que es refereix a l'ús del cens electoral, el CERA (Cens 

Electoral de Residents Absents).  

 

• Algunes organitzacions (Marea Granate) s'oposen al vot electrònic per considerar-lo poc segur. Des de la FIEC 

discutiríem una generalització del vot electrònic en processos locals però ho considerem positiu com eina 

complementària de vot a l'exterior. 

 

 

 

 



PRIORITATS D'ACTIVITAT DE LA FIEC 2020 

 Aconseguir reformar les lleis electorals per a permetre la participació 

democràtica dels catalans de l'exterior. 
 

Proposem: 

 
• Que els grups parlamentaris i els diputats i senadors catalans al Congrés i Senat defensin 

una tramitació ràpida de la Proposta de Llei sobre modificació dels Articles 42 i 75 de la 

LOREG de forma que pugui votar-se sense ‘voto rogado’ a les properes eleccions al 

Parlament de Catalunya. 

 

• Una carta, en aquest sentit, se’ls hi adreçarà així que les noves Corts espanyoles estiguin 

constituides. 

 

• Que la futura (?) Llei electoral catalana allargui el termini de recompte del vot exterior al 8è 

dia (com a Galicia). 

 

• Que el Parlament de Catalunya aprovi la Llei sobre vot electrònic pels catalans de l’exterior 

amb la introducció prioritària de facilitats electròniques pel vot. 

 

• Intensificar coordinadament les denuncies a la Junta Electoral Central demanant 

ajustaments en el procediment de vot a consolats.  

 

 

 

 

 



L'anàlisi del fenomen migratori i com fer-hi front des de les entitats de 

manera eficaç. 
 

• A títol indicatiu es pot estimar que segons les dades del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) a 

1er de juliol de 2019 a les que es poden afegir totes les altes consulars entre gener i juliol de 2019 segons les dades 

del CERA, un mínim de 330.000 catalans estan donats d'alta als consolats espanyols a l'estranger.  

 

 

 

 

 



 

• Segons aquestes dades un total de 17,064 ciutadans catalans haurien traslladat el seu domicili des de 

Catalunya cap a algun país estranger, i haurien fet la corresponent alta consular, al llarg de l'any 2018.  

 

• El total de catalans que han abandonat Catalunya des del començament de la crisis a 2008 és ja d’uns 

139,500.  

 

• El grup dels menors de 14 anys emigrats a 2018 representa el 20,8 % del total, el que sembla indicar que 

l’emigració afecta, cada cop més, famílies senceres. Els menors de 16 anys representen el 22 % del total de 

població catalana a l’exterior. 

 

• El total, persones de nacionalitat espanyola residents a  Catalunya més persones d'altres nacionalitats 

residents a Catalunya, que  haurien abandonat Catalunya en el mateix període 2008-2015 és de 

1,065.015  persones.   

 

 

 

 

 



PRIORITATS D'ACTIVITAT DE LA FIEC 2019/2020 

L'anàlisi del fenomen migratori i com fer-hi front des de les entitats de 

manera eficaç. 
 

 

• Les estadístiques oficials estan fortament sots-avaluades pel que es refereix a la Unió Europea. Grans 

diferències entre les dades oficials de certs països (UK, Alemanya) i les xifres espanyoles. 

 

 

 

 

 

 

El caso más paradigmático es el de Reino Unido, donde la entidad que registra el número de personas que han obtenido 

el National Insurance Number (NIN), imprescindible para tener derecho a sanidad y para trabajar, es cuatro veces 

superior a los datos del INE: 11.182 nuevas inscripciones en el PERE durante el 2015 según el INE (6.038 si se tiene en 

cuenta sólo los nacidos en España), frente a las 50.028 inscripciones que registró el ente británico. 



 

 

 

 

 

 Segons les dades del Padró Municipal d'Habitants, a 1er de Gener de 2019, que ha publicat l'INE (Instituto 

Nacional de Estadística) espanyol aquest mes d’abril, el nombre de persones nascudes a Catalunya i residents a 

d’altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol se situa en 417.651 persones.  

 

 En els vint darrers anys, període entre 2000 i 2019, les dades del Padró Municipal indiquen que unes 97.000 persones 

nascudes a Catalunya van traslladar la seva residència a d’altres Comunitats de l’Estat.  

 

 A 2019 el nombre de nascuts a Catalunya que van canviar de domicili dins l'estat espanyol va ser de 7.949 en 

relació a 2014, un valor a l’alça després que entre 2014 i 2016 foren només 1.494 el valor més baix de tota la dècada. 

Tot i que les dades indiquen clarament que l'Estat espanyol no és, a diferència de la Unió Europea o altres zones 

emergents arreu del món, un destí d'emigració preferent pels catalans, sí que sembla haver-se produït un cert 

canvi de tendència després de 2016 explicable, potser, per raons lligades a la situació política a Catalunya.  

 

 El moviment demogràfic mostra una tendència molt estable lligada a la mobilitat professional, familiar o altra o al 

retorn a la terra dels pares.  

 

 Fins i tot cap a Madrid, cap on cada any hi havien més de 1.000 canvis de domicili, no apareixen ara xifres 

significatives. Entre 2016 i 2019 els canvis de domicili han tingut Madrid i secundàriament el País Valencià i les 

Balears com a destinacions principals.  

 

 

 

 

La migració dels catalans cap a d’altres comunitats autònomes de 

l’Estat espanyol 



 

 

 Andalusia (amb 108.286 residents nascuts a Catalunya), el País Valencià (59.429), la Comunitat de Madrid (53.214), 

Aragó (39.584) i Balears (36.153) són les comunitats autònomes amb més residents nascuts a Catalunya.  

 

 Per províncies, incloent com a tals les comunitats uniprovincials, les que tenen més residents nascuts a Catalunya, a 

1er de gener de 2019, són: Madrid (53.214), Balears (36.153), València (24.635), Sevilla (21.444), Màlaga (19.010), 

Castelló (18.738), Saragossa (18.880), Granada (17.685), Osca (15.428), Alacant (15.056), Múrcia (14.731) i Almeria 

(13.735).  

 

 

 

 

La migració dels catalans cap a d’altres comunitats autònomes de 

l’Estat espanyol 



PRIORITATS D'ACTIVITAT DE LA FIEC 2019/2020 

Els catalans residents a d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol 
 

Proposem: 

 

• Una aplicació de la Llei de la comunitat catalana de l’exterior plenament respectuosa amb 

l’igualtat entre catalans residents a l’exterior visquin on visquin. 

 

   Una publicitat més sistemàtica des de la FIEC sobre la realitat i les necessitats dels catalans 

residents a d’alttres CCAA de l’Estat espanyol. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 La Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de 

segona modificació de la Llei 18/1996 i el Decret 268/2003 del Pla d'ajuda al retorn. Completament desfasats i inútils. 

 

 La condició de retornat, és la situació legal que dóna dret a acollir-se a les diferents actuacions i prestacions 

econòmiques que configuren el Pla d'ajuda al retorn. 

 

 Per tenir dret a les prestacions econòmiques del Pla d'ajuda al retorn caldrà acreditar, també, que no es disposen de 

mitjans econòmics ni patrimoni suficients per atendre les necessitats bàsiques de la vida, d'acord amb el que estableix 

l'article 8 del Decret 268/2003. 

 

 Si es vol una legislació adequada a les característiques del retorn a 2020 caldrà una nova llei que contempli mesures 

pel retorn del talent i contempli les situacions de precarietat derivades d’una emigració amb resultat de fracàs. 

 

 El 18 de desembre, Dia Internacional de les persones migrades, un grup de catalans residents a l'exterior inicien el 

camí per a presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre el Retorn Digne al Parlament de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

La Llei del retorn 2002 i el Pla d’Ajuda al Retorn 2003 



PRIORITATS D'ACTIVITAT DE LA FIEC 2019/2020  

L'anàlisi del fenomen migratori i com fer-hi front des de les entitats de manera eficaç. 
 

 

• S'ha adoptat el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2016 (que per primera vegada inclou l’emigració des de 

Catalunya), gestionat per la Direcció d’Immigració de la Generalitat (que va associar a la FIEC al Grup de Treball 

Migracions). El Pla no inclou, accions concretes en favor de les CCE però podria ser una bona base cara al futur. 

 

• La FIEC ha participat en el programa de formació en assessorament migratori pels tècnics de la Generalitat, 

ajuntaments, i altres (4 jornades a desembre 2014). 

 

• Exit de la pàgina Facebook de la FIEC ‘Treballar a l’Exterior’ (10.080 seguidors a 24.09.2019). 

 

• Les CCE han fet tallers d’acollida (Londres, Buenos Aires, etc.)  i guies d’orientació de gran qualitat. 

 

• Aquesta nova migració obre la possibilitat de crear xarxes professionals de catalans de l'exterior que en certs 

casos  poden ser molt més eficaces que un suport genèric (Stuttgart /Enginyers, Suïssa, Londores, etc.) 

 

• La FIEC ha preparat el document ‘Emigrar des de Catalunya. En què haig de pensar? Quines són les coses que 

cal que tingui en compte?’ que vol ser una guia per a les persones que decideixen emigrar.  

     La trobeu a: http://www.fiecweb.cat/docs/EmigrarDesDeCatalunya0314.pdf 

 

• El Departament d'Ocupació del Govern català ha endegat la pàgina web MONCAT per a ajudar a la nova emigració 

que ha tingut prop de 35.000 visites en el primer any de funcionament. 
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PRIORITATS D'ACTIVITAT DE LA FIEC 2019/2020 

L'anàlisi del fenomen migratori i com fer-hi front des de les entitats de 

manera eficaç. 
 

Proposem: 

 

• Que el Pla de Mobilitat Internacional en anys successius inclogui accions de 

suport específic a les CCE actives en l'acolliment de la nova emigració. 

 

• Que el Pla de Mobilitat Internacional i els mecanismes previstos a la Llei de la 

Comunitat Catalana a l’Exterior millorin la coordinació entre les entitats que fan 

assessorament abans de sortir i les que ho fem en els països d'acollida. 

 

• Que s’adopti una nova estratègia de retorn adaptada al retorn del talent i al 

suport a les persones en situació precària. 

 

• Creació d’una Taula sobre Mobilitat Internacional amb presència de sindicats, 

patronals, Universitats i organitzacions de l’exterior 
 

 

 

 

 



El nou problema del creixement de les comunitats infantils a l’exterior. 
 

 

• Probablement més de 108.000 nens catalans menors de 16 anys resideixen en països amb altres llengües que 

el català i l'actual onada migratòria que pateix Catalunya, amb un caràcter cada cop més familiar com també ho 

mostren les estadístiques de l'INE (el 24% de persones que van abandonar Catalunya a 2016 tenia menys de 15 

anys). 

 

• Sobre la població catalana inscrita als consolats hi hauria un 19,6% de menors de 16 anys. Això representa uns 

59.000. Si afegim els no inscrits a consolats i els infants de parelles mixtes amb dues llengües a casa (difícils 

d'estimar) ens acostem a una estimació de 72.000. Si prenem el percentatge de nascuts a Catalunya residents a 

d'altres comunitats autònomes espanyoles serien uns 36.000 menors de 16 anys. Això és que ens dóna l'estimació 

d'uns 108.000.  

 

• Les darreres dades demogràfiques de l'INE donaven, per primer cop, dades dels naixements a l'estranger en parelles 

espanyoles enregistrades als consolats (eren 1.250 a 2013). No hi ha desagregació per comunitats autònomes i 

només podem estimar sobre població catalana resident que podrien ser uns 160 'catalanets' nascuts a fora el 2013. 

 

• Altres qüestions (colònies de vacances, recursos des de la DGPL, etc.) han avançat prou bé des de 2016. 



El nou problema del creixement de les comunitats infantils a l’exterior. 
 

 

• Els menors de 16 anys representen el 21% dels catalans residents a l’exterior.  

 

• També cal destacar la creació del grup Patufets al Món/quan el català és minoria  

(http://patufetsalmon.wordpress.com/), una plataforma que aglutina recursos per a l’aprenentatge del català I per 

transmetre la cultura i tradicions catalanes a nens i nenes que no viuen a Catalunya. Col·laboració estreta amb la 

FIEC. Malauradament inactiva des de 2017. 

 

• La FIEC va adreçar, quan es debatia la LEC (Llei d’educació a Catalunya) una carta a la Consellera d’Ensenyament 

exposant la nova situació del creixement de les comunitats infantils a l’exterior, proposant diverses actuacions (veure 

Comunicat de la FIEC de 28.11.2013) amb còpia a tots els Grups Parlamentaris al Parlament de Catalunya. 

 

• El tema dels drets lingüístics i culturals dels catalans menors de 16 anys no s’ha inclòs, com proposat per la FIEC, a la 

Llei de la Comunitat Catalana de l’Exterior.  

 

• La FIEC és favorable a que, com en el cas espanyol, s’adopti una Llei sobre l’ensenyament de la llengua catalana 

a l’exterior atesa la dispersió normativa (LEC, LCC, etc.) i institucional (IRL, Ensenyament, etc.) 

 

 



Les lleis del Parlament de Catalunya que afecten la Catalunya Exterior 
 

 

• El 4 de desembre de 2014 el Consell Executiu del Govern de Catalunya va aprovar la Llei de l'Acció Exterior de 

Catalunya. La llei identifica tots els actors catalans que poden tenir veu a l'estranger i té com a intenció bàsica "la 

projecció de Catalunya com un actor internacional compromès, solidari i responsable". Els articles 4, 17, 39 i 40 del 

projecte de llei fan referència als catalans de l'exterior i a les seves entitats.  

 

• La FIEC va comparèixer al Parlament de Catalunya dues vegades (4 i 28 d'abril de 2014) i va constatar que 

aquesta Llei no es pot considerar substitutiva de la Llei 18/1996 de relacions amb les comunitats catalans de l’exterior 

i que la reforma d’aquesta Llei, que amb 17 anys de vigència, ha perdut bona part del seu impuls inicial, resta com una 

necessitat. 

 

• En el marc d’aquesta Llei  s’ha creat el Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea composat 

per 30 representant d'organitzacions de la societat civil amb activitat o interessos en l'acció exterior i per dos 

representants de les comunitats catalanes de l'exterior (CCE). Va validar el Pla estratègic d'Acció Exterior i de 

Relacions amb la UE 2015-2018, que té per objectiu principal reforçar i donar més coherència a la projecció 

internacional de Catalunya.  

 

• Aquest Consell es va reunir per primera vegada a l’any 2015 i per segona vegada a 2019 per aprovar, en ambdòs 

casos, el Pla d’Acció Exterior del Govern català que inclou referències al paper dels catalans de l’exterior. 



Les lleis del Parlament de Catalunya que afecten la Catalunya Exterior 
 
• El Parlament de Catalunya va adoptar el maig de 2017 la Llei de la comunitat catalana de l’exterior, que substitueix la Llei 

18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior. La FIEC va adreçar a tots els grups al Parlament de Catalunya un 

extens anàlisis del text proposat i un gran nombre d’esmenes al text. 
 

• Ampliació del concepte de comunitat catalana de l’exterior a les comunitats virtuals.  

 

• La Llei millora el Registre de Catalans a l’Exterior creat el 2014, i les seves funcions. 

 

• La norma també contempla impulsar polítiques per l’ús de la llengua catalana a l’exterior amb recursos pedagògics, i facilitar la participació dels 

catalans a l’exterior en els serveis d’informació sociolaboral així com la participació en programa del servei públic d’ocupació. 

 

• La llei permet establir una política integral del fet emigratori català, amb polítiques per acompanyar i assessorar la mobilitat internacional dels 

catalans. En la seva partida, mantenir el seu vincle amb Catalunya i, si s’escau, facilitar el seu retorn voluntari posterior. 

 

• La Llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior també fomenta la projecció internacional de Catalunya a través dels ciutadans que viuen a l’exterior, 

en el seu rol com a agents actius per a difondre la realitat política, social, econòmica i cultural de Catalunya. 

 

• Es crea el Consell de la Catalunya Exterior com a òrgan col·legiat assessor i de consulta del Govern i de participació externa dels ciutadans 

residents a l’exterior i de les comunitats catalanes a l’exterior.  

 

• Dret d'accés als programes, a les prestacions i a les accions destinats a la gent gran, al jovent i als infants, i també als col·lectius que es trobin en 

situació d'especial vulnerabilitat, de manera que puguin rebre de l'Administració el necessari suport que els permeti viure dignament.  

 

Dret a l'educació a distància amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, en els àmbits i els nivells formatius que s'ofereixin des de 

l'Administració.  

 

Dret d'accés a les promocions públiques d'habitatge.  

 

Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya.  

 

Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions, radiofòniques i de televisió, dels programes informatius de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, dins les possibilitats tecnològiques i els drets de difusió. 

 

 



Les lleis del Parlament de Catalunya que afecten la Catalunya Exterior 
 
• Per la FIEC les prioritats, no incloses a la llei de forma clara, i que resten com objectius en futures adaptacions de la Llei són: 

 
• Igualtat de tracte entre els catalans residents a l’estranger i els residents a d’altres comunitats de l’Estat espanyol com a 

beneficiaris de la llei. 

 

• L'extensió als ciutadans catalans a de l'exterior de tots els drets de caràcter social, sanitari i educatiu reconeguts a la 

legislació espanyola i que no són necessàriament matèria competencial de la Generalitat de Catalunya encara que sí li 

correspongui, en molts casos, la seva execució. 

 

• Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya sota les  modalitats que s ’estableixin. 

 

• Dret a rebre l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior tant per les persones en edat adulta com per les comunitats 

infantils. 

 

• Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions radiofòniques i de televisió de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. Recuperació de les emissions de TV3Cat a l’exterior. 

 

• Drets de les persones jubilades a rebre una atenció social i residencial a l'exterior. 

 

• Necessitat d’establir una Carta de Drets socials, laborals, culturals i lingüístics pels catalans a l’exterior. 

 

• El reglament i altres instruments per a desenvolupar la Llei estan pendents des de 2017. Res no s’ha fet doncs 

per donar cap mena de realitat a aquesta Llei. Hi haurà una proposta a 2020. 

 

• El Consell de la Catalunya Exterior  del que parla la Llei mai s’ha reunit (malgrat haver-se designat per elecció 

democràtica els membres representant les CCE). Hi haurà una proposta a 2020. 

 

 

 

 



Reforçar la projecció de la cultura popular catalana a l’exterior.  
 

 

• L’extraordinària creació de colles castelleres a l’exterior és una realitat que mereix atenció i suport. 

 

• Creació de colles autòctones a l’exterior com els Xiquets de Hangzhou (Xina) o els Castellers de Lo 

Prado (Xile). 

 

• Creació els darrers anys, des de les comunitats catalanes de l’exterior, de les Colles Castelleres de 

Mont-real (2007), Copenhaguen (2013), Hamburg (2013), Melbourne (2014), Brussel·les (2014), 

Londres (2015), Paris (2015), Dublín (2015), Colònia (2016), Sydney (2016), De Hoorn (2016), 

Madrid (2017). 

 

• Diada Internacional de Colles Castelleres (Londres, Paris, Copenhaguen) i Diada Castellera 

Internacional (Tarragona, 2017, 2018, 2019). 

 

• Necessitat d’un suport específic des de la Coordinadora de Colles Castelleres a Catalunya i des 

del Govern. 

 

• La FIEC convidada a formar part del Consell de l’Associacionisme (cultura popular). 
 



Millorar la gestió de les Subvencions públiques 
 

 

• El Departament d'Afers Exteriors on estan adscrites les comunitats catalanes de l'exterior proposava en els 

pressupostos de 2019 que la partida pressupostària destinada a les comunitats catalanes de l'exterior se 

situés en 1.000.000 euros el que suposa un augment del 25% respecte dels 800.000 euros destinats pel 

mateix concepte en el pressupost de 2015.  

 

• El pressupost del Govern català està en pròrroga des de 2017. 

 

• L’avantprojecte de Pressupostos de 2020 podria augmentar aquesta partida a 1,200,000 euros. 

 

• La convocatòria de 2019 es va fer tard i amb un caos inacceptable pel que es refereix als canvis en 

bases reguladores, als criteris per acceptar certes despeses (cas de les Trobades) i sense cap tipus 

de negociació amb les entitats (ni via FIEC, ni via Consell). 

 

• Cap entitat catalana no ha rebut diners de la convocatòria de Subvencions des de l’Estat en la 

convocatòria de 2018 a l’excepció del Casal Català de Costa Rica (1,000 euros). Sense informació a 

2019. 
  

 



Millorar la gestió de les Subvencions públiques.  

 

 
•   

 

• Les entitats han fet front durant anys a un problema recurrent d’impagament de les subvencions. 

Aquest maltractament pressupostari no es produeix en cap altre comunitat autònoma de l’Estat espanyol i, 

malgrat l’impossible sistema de finançament que ha de suportar Catalunya, hi ha aspectes propis de gestió 

que considerem inadmissibles. 

 

• Donarem suport a tota iniciativa parlamentària que millori el finançament de les entitats catalanes a l’exterior.P 

• El Programa de Beques per estades a Comunitats Catalanes de l’Exterior es 

tornarà a posar en marxa a 2020. 



L’aportació dels catalans de l’exterior a l’economia catalana  

 
  

 

Font: Banc Mundial (remeses espanyoles) i estimació FIEC (remeses dels catalans)  

 

Parlar de 'remeses d'immigrants' s'havia convertit en els darrers anys en un tema unidireccional en que 

només el que transferien els residents estrangers des de l'Estat Espanyol o des de Catalunya cap als 

seus països d'origen semblava tenir una importància econòmica. Actualment, l'entrada de remeses 

procedents dels emigrants catalans i espanyols a l'exterior torna a tenir un progressiu significat 

econòmic com, de fet, ja el va tenir en el període 1950/1970. Sense les remeses que l’emigració 

espanyola i catalana van enviar en aquelles dècades hagués resultat impossible la transformació 

industrial de l'Estat espanyol. 



El Registre de Catalans i Catalanes de l’Exterior 
 

 
 

• Conèixer millor les necessitats i característiques dels catalans de l’exterior és la raó principal per la que el Govern 

Català va publicar el Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents 

a l'exterior i s'estableixen els requisits i el procediment d'inscripció. La finalitat d'aquest registre és, inicialment, la de 

conèixer millor qui som els catalans de l'exterior i poder establir polítiques adequades de suport en tots els àmbits 

(socials, educatius, laborals, etc.).  

 

• La Llei 8/2017 de la comunitat catalana a l’exterior li dóna personalitat jurídica. 

 

• S'han inscrit al Registre prop de 9,000 residents exteriors a dia d’avui. No és cap èxit. 

 

• El Registre figura a la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries com a eina de participació dels catalans 

de l’exterior. Pendent de sentència del Tribunal Constitucional. 

 

• El Registre es va utlitzar com a eina de participació al Referèndum sobre el futur de Catalunya del 1er d’octubre. 

Un total de 4.330 catalans van votar en aquest referèndum. Un fracàs total (sobre tot vista la participació el 21D). 

 

• Necessitat de continuar activant la inscripció per raons estadístiques i per raons polítiques. 

• Caldria doncs que, des del Govern català, es faci una àmplia campanya institucional que fomenti el coneixement i la 

inscripció en aquest Registre que està ben lluny de poder tenir cap paper significatiu ni com a instrument de 

coneixement estadístic ni com a alternativa al CERA en cas de convocatòries electorals no avalades per l'Estat.  

 

• La responsabilitat sobre el Registre no pot recaure en les comunitats catalanes de l’exterior. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Com fomentar els valor democràtics i republicans a l’exterior ? 
 

 

• Els catalans de l’exterior ens organitzem en casals o centres catalans arreu del món com entitats plurals i 

obertes que agrupen totes les sensibilitats democràtiques. 

 

• Les comunitats virtuals (Catalans al Món, Facebook, Twitter,...) són instruments addicionals de trobada i 

activitat. 

 

• Les ANC de l’exterior són els espais de lluita i reivindicació per la sobirania de Catalunya. En alguns països 

s’han convertit en ‘casals de fet’ per la manca d’altres estructures. 

 

• Els CDR (Comitès de Defensa de la República) o Comitès de Solidaritat són espais de col·laboració amb 

forces polítiques, socials o sindicals locals. No han de duplicar l’activitat de les ANC. 

 

• Marea Granate és un espai de lluita de joves (i no tant joves) espanyols per objectius democràtics i socials 

que compartim. 

 

• La col·laboració entre tots ells important, sobre bases mínimes, en objectius democràtics i antirepressius. 

 

 

 



Què cal fer ara ? 

 

• Demanem a les entitats que expressin que esperen de la FIEC i quins punts, sempre 

en l'àmbit de la col·laboració i acció global, us semblen més importants a afegir al que 

ja fem. 

 

• Cal també recordar pagar la modesta quota de cada entitat a la FIEC (50 euros/any). 

 

• Col·laborar estretament amb el Consell de CCE (quan existeixi), amb les ANC 

Exteriors, i amb Marea Granate en els àmbits coincidents d’activitat. 

 

• La FIEC ha estat convidada a formar part del Consell per la República. Què en 

penseu? 

 

• Finalment convidem a les entitats que encara no són membres de la FIEC (o que fa 

tant de temps que s'hi van adherir que no recorden que ho són) a adherir-se a un 

projecte necessari i insubstituïble. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Què cal fer ara ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 


