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Les relacions de cooperació
HQWUH&DWDOXQ\DLO¶(VWDW
espanyol
1. 2EMHFWHGHO¶LQIRUPH
1.1. Justificació
1. El Procés de Transició Nacional que podria portar Catalunya a esdevenir un Estat
independent ha de ser entès com una gran oportunitat per establir un nou marc de relacions
de cooperació estrHWHVLFRQVWUXFWLYHVDPEO¶(VWDWHVSDQ\RO a partir del reconeixement mutu
dels dos estats, en la que hauria de ser una futura relació lleial entre iguals. En cap cas,
dRQFVODLQGHSHQGqQFLDQRHVSRWHQWHQGUHFRPO¶H[SUHVVLyG¶XQDYROXQWDWG¶DwOODPHQWRGH
GHVFRQQH[Ly UHVSHFWH GH O¶HQWRUQ SROtWLF HFRQzPLF L FXOWXUDO DO TXDO HV SHUWDQ\ DYXL PpV
H[WHQV TXH PDL 7RW DO FRQWUDUL DTXHVW SURFpV V¶RULHQWD D SHUPHWUH TXH &DWalunya sigui
SUHVHQW DPE YHX L SHUVRQDOLWDW SUzSLD HQ O¶HVFHQD LQWHUQDFLRQDO 3HU WDQW VHULD DEVXUG
concebre aquesta independència com una via de ruptura amb Espanya. Primer, perquè en
XQ PyQ JOREDOLW]DW O¶DwOODPHQW pV LQFRQFHELEOH 3HUz HQFDUD PpV SHUTuè tal i com es pot
desprendre de les manifestacions explícites i majoritàries dels actors públics i privats que
LQWHUYHQHQ HQ HO SURFpV KL KD OD YROXQWDW H[SOtFLWD G¶HQIRUWLU HOV YLQFOHV KLVWzULFV L DFWXDOV
FROOHFWLXVLSHUVRQDOVTXHH[LVWHL[HQHQWUHHls dos territoris.
2. En realitat, aquest propòsit és coherent amb allò que històricament havia buscat el
catalanisme polític al llarg dels darrers més de cent vint-i-cinc anys, a través de les diverses
propostes pacífiques, dialogades i lleials que havia fet per intentar assolir una bona
DFRPRGDFLyGLQVGHOPDWHL[(VWDWHVSDQ\RO8QHVLQLFLDWLYHVG¶DOWUDEDQGDSHUPDQHQWPHQW
RULHQWDGHV D OD UHJHQHUDFLy L OD PRGHUQLW]DFLy G¶XQ (VWDW TXH KD WLQJXW GLILFXOWDWV SHU
incorporar-se als corrents més avançats de cada moment. I, precisament, ha estat la
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IUXVWUDFLy FRQWLQXDGD G¶DTXHVWD YROXQWDW G¶DFRUG H[SOtFLWD L LQVLVWHQW HO TXq KD SRUWDW HOV
catalans a voler, en aquest tombant de la Història, a explorar un camí alternatiu. Els catalans
DVSLUDYHQDTXqO¶HQFDL[IRVUHDOLW]DWQHFHVVjULDPHQWHQXQSODG¶LJXDOWDWHQGLJQLWDWQDFLRQDO
HQWUHWRWVHOVSREOHVG¶(VSDQ\DLVHQVHTXHVHQ¶KDJXHVVLQGHUHVVHQWLUOHVSRVVLELOLWDWVGH
prosperitat econòmica, social, cultural i lingüística de cada part. Tanmateix, la frustració
d¶DTXHOOD YLD QR LPSOLFD SDV OD UHQ~QFLD D YROHU HVWDEOLU HQ HO IXWXU XQD UHODFLy FRRSHUDWLYD
VDWLVIDFWzULDLHVWDEOHIHWDDUDVtHQSODG¶LJXDOWDW
(OSURSzVLWG¶DTXHVWLQIRUPHSHUWDQWpVHOG¶H[SORUDUIXWXUHVIyUPXOHVGHFRRperació de
Catalunya amEO¶(VWDWHVSDQ\RO, ajustades a les exigències dels nous temps i als nous marcs
SROtWLFVHFRQzPLFVVRFLDOVLFXOWXUDOVDOVTXDOVSHUWDQ\HQ(QDTXHVWVHQWLWO¶LQIRUPHSDUWHL[
GHOVXSzVLWTXHVLJXLTXLQVLJXLHOGHVHQYROXSDPHQWGHOSURFpVWDUGRG¶KRUDLXQDYHJDGD
conFOzV FDOGUj HVWDEOLU XQ PDUF HIHFWLX GH UHODFLRQV GH FROODERUDFLy HQWUH HOV HVWDWV
G¶(VSDQ\D L de Catalunya. Encara més quan, fins i tot en casos de separacions
WUDXPjWLTXHV O¶H[SHULqQFLD KLVWzULFD GHPRVWUD TXH HQ JHQHUDO DO FDS G¶XQ WHPSV HV
restableixen les relacions de cooperació. Un marc, doncs, que no tan sols hauria de
UHDILUPDUHOPLOORUGHOVDQWLFVYLQFOHVH[LVWHQWVVLQyTXHVREUHWRWIRVFDSDoG¶DSURIXQGLU-los i
ampliar-los.
4. Aquest informe, temporalment, se situa en un període posterior al

procés

G¶LQGHSHQGLW]DFLy TXH WDQW VL V¶KD UHDOLW]DW GH PDQHUD DFRUGDGD FRP VL QR WDUG R G¶KRUD
reclamarà el restabliment de relacions. Una altra hipòtesi no pot ser contemplada, ni que
sigui perquè en el context socioeconòmic actual els desacords ja no depenen tampoc
H[FOXVLYDPHQW GH OD YROXQWDW GH OHV SDUWV $UD Ep HO IHW G¶DQWLFLSDU SRVVLEOHV IRUPHV GH
cooperació es deu al propòsit de dibuixar escenaris desitjables de futur que contribueixin a
desdramatitzar la transició i a orientar els passos cap a una resolució del procés el més
positiva possible per a tothom. En aquest sentit, seria un error llegir-lo com si es tractés de
YROHU LPSRVDU UHV D QLQJ~ DEDQV G¶KRUD ÑEYLDPHQW TXDOVHYRO IRUPD GH FRRSHUDFLy IXWXUD
KDXUjGHVHUUHVXOWDWG¶XQSDFWHFRQVHQVuat entre totes les parts. Però es pot considerar del
tot legítim, encara que sigui per anticipació, que una de les parts ja mostri fins a quin punt
aspira a fer possibles uns vincles de millor qualitat democràtica que els actuals.
5. Molt en particular, DTXHVW LQIRUPH WDPEp V¶LQWHUHVVD SHO VLVWHPD GH UHODFLRQV GH
FRRSHUDFLy TXH VHULD GHVLWMDEOH TXH V¶HVWDEOLVVLQ HQWUH HOV WHUULWRULV GH SDUOD LR FXOWXUD
catalanes que restarien dins O¶(VWDWHVSDQ\RO, sense oblidar que cal comptar amb el fet que
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Q¶KLKDG¶Dltres que es troben als estats francès i italià. Actualment ja existeixen institucions
que a través de diverses iniciatives ±sovint precàries i no exemptes de conflictivitat± han
DQDWIRUPDOLW]DQW SURMHFWHV GH FROODERUDFLyDPE UHVXOWDWV SRVLWLXV 3HUzHO nou marc polític
permetrà ±i obligarà± a revisar-ne la naturalesa política i jurídica i, si escau, a proposar nous
SURMHFWHVG¶LQWHUqVFRP~
1LTXHVLJXLXQDREYLHWDWWDPEpFDOGHL[DUGLWTXHTXDQO¶LQIRUPHHVUHIHUHL[DWHUULWRULVGH
llengua i/o cultuUDFRPSDUWLGHVHVSDUODGHODKLSzWHVLG¶XQHVIXWXUHVUHODFLRQVHVWDEOHUWHVHQ
SOD G¶LJXDOWDW HQWUH HVWDWV L HQWUH DGPLQLVWUDFLRQV WHUULWRULDOV TXH WHQHQ OHV VHYHV FDSDFLWDWV
polítiques autònomes de decisió. Per tant, les consideracions i propostes que aquí es fan
només són realitzables en la mesura que totes les parts implicades les vulguin i acordin. En
DTXHVWD KLSzWHVL GH IXWXU MD QR KL KDXULD G¶KDYHU OORF SHU D FDS VXSzVLW G¶LPSRVLFLy G¶XQV
territoris per sobre dels altres; hauria de ser evident el respecte a la personalitat diferenciada
de cadascun i hauria de permetre superar, al més aviat possible, les velles malfiances de
³SDQFDWDODQLVPH´TXHKDQFRQGLFLRQDWILQVDUDWRWVHOVLQWHQWVGHFROODERUDFLy

1.2. Antecedents
1. Per bé que és la primera vegDGD D OD KLVWzULD FRQWHPSRUjQLD G¶(VSDQ\D L GH &DWDOXQ\D
que es planteja tan obertament, i amb tant recolzament popular, un procés de transició
política de naturalesa secessionista, la consciència de les dificultats de relació i encaix de la
nació catalana D (VSDQ\D pV OODUJD L SHU WDQW QR VRUSUqQ TXH DPE HO WHPSV V¶KDJLQ DQDW
succeint moltes i molt diverses propostes per resoldre el vell contenciós. Per no anar més
enrere, es poden esmentar les idees federalistes de Francesc Pi i Margall a la segona meitat
del segle XIX o, més endavant, el catalanisme federalista de Valentí Almirall. Igualment, cal
WHQLUSUHVHQWO¶LEHULVPHUHJLRQDOLVWDLFDWDODQLVWDGHILQDOVGHVHJOH;,;LSULQFipis del XX, pel
qual desfilen ±amb proximitats diverses± GHVG¶(QULF3UDWGH la Riba a Joan Maragall. I, és
FODUHQHOSODSUzSLDPHQWSROtWLFFDOFLWDUO¶(VWDWXWGHTXHQRVDEHPFDSDRQKDXULD
conduït si hagués pogut tenir un desenvolupament més llarg.
2. Més recentment, i després dels anys foscos de la dictadura franquisWD O¶(VWDW GH OHV
Autonomies que va néixer com a resultat del procés de transició a la democràcia de la
segona meitat dels anys setanta del segle XX, també és una sortida forçada principalment
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per les reivindicacions catalanes per trobar una solució relativament nova a un vell problema.
3HUz O¶(VWDWXW GH &DWDOXQ\D GH  QDL[HUj DPE JUHXV PDQFDQFHV HPPDUFDGHV HQ OD
Constitució espanyola de 1978 que es posen de manifest ben a primera hora: només cal
UHFRUGDU O¶LQWHQW GH FRS G¶(VWDW GH  ±fonamentalment, UHVXOWDW G¶XQD UHDFFLy DQWD
autonomista± TXHYDVHUVHJXLWSHUXQD/OHL2UJjQLFDG¶+DUPRQLW]DFLyGHO3URFpV$XWRQzPLF
(LOHPA) el mateix any i que, si bé va ser declarada parcialment inconstitucional, va desvelar
quina seria a partir de llavors la voluntat UHVWULFWLYD GH O¶(VWDW HVSDQ\RO HQ UHODFLy D OHV
expectatives de desenvolupament competencial de la Generalitat de Catalunya. Unes
OLPLWDFLRQV TXH V¶DJUHXJHQ DPE HOV DQ\V L TXH OD UHIRUPD HVWDWXWjULD GH  WDPSRF QR
podrà superar, particularment, després de la ferida mortal que suposà en termes de
reconeixement i G¶DXWRJRYHUQ la sentència del Tribunal Constitucional de 2010.
$L[tPDWHL[FDOHVPHQWDUHOVGLYHUVRVLQWHQWVG¶HVWDEOLUIyUPXOHVSHUGHEDWUHLDIDYRULUOHV
bones relacions entre Espanya i CaWDOXQ\DGHVGHO PyQ LQWHOOHFWXDOTXHPDL QR DFDEDUHQ
de reeixir. En són exemple els intercanvis epistolars i visites entre Miguel de Unamuno i Joan
Maragall. I es podria fer referència a la invitació-homenatge a Barcelona, el març de 1930,
als més de cenWLQWHOOHFWXDOVHVSDQ\ROVSHUDJUDLU-ORVTXHHOV¶KDJXHVVLQH[SUHVVDWHQ
defensa de la llengua i la cultura catalanes davant de la dictadura de Miguel Primo de
Rivera. També a partir de 1964 se celebraren uns Coloquios Cataluña-Castilla clandestins,
OLGHUDWV HQWUH G¶DOWUHV SHU 0DULj 0DQHQW L 3HGUR /DtQ (QWUDOJR DOV TXDOV V¶DIHJt PpV
HQGDYDQW'LRQLVLR5LGUXHMRGHVWLQDWVD³FUHDUXQFOLPDGHFRPSUHQVLyP~WXDGHSRQGHUDFLy
i autenticitat que tant necessita la qüestió Catalunya-&DVWHOOD´LGHOVTXDOV VHQ¶DUULEDUHQD
FHOHEUDUVLV(OSULPHUHVYDIHUDO¶$PHWOODGHO9DOOqVHOVHJRQHOD7ROHGRLQFRUSRUDQW
bascos, gallecs i valencians, i així fins al sisè del 1971, a Llinars del Vallès, en el qual
participà Josep Benet amb una ponència molt discuWLGD VREUH O¶HVWUXFWXUD SROtWLFD ±
autonomia, federalisme o confederalisme± en una Espanya democràtica.
 $PE OD *HQHUDOLWDW MD UHVWDXUDGD HV SRW FLWDU O¶´(QFRQWUH G¶LQWHOOHFWXDOV HVSDQ\ROV L
catalans de Sitges´ de desembre de 1981, organitzat per la mateixa Generalitat de
Catalunya, amb papers tan destacats per part espanyola com el del filòsof José Luis López
$UDQJXUHQTXHMDDGYHUWtGHOD³UDUHVD´TXHHOOUHSUHVHQWDYDGDYDQWGHO¶RIHQVLYDFHQWUDOLVWD
del moment i a la que es volia fer front amb la trobada. I encara es podria recordar
O¶LQWHUFDQYLCatalunya/ Espanya. Un diàleg amb futur, organitzat per la Fundación Encuentro i
O¶,1+(&$ D El Paular (Madrid) i Aiguablava (Girona) el 1998. Tots aquests encontres han
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estat expressió de malestars diversos i de la recerca voluntariosa ±JHQHUDOPHQW G¶LQLFLDWLYD
catalana± de solucions a través del diàleg i el pacte. Però cal constatar que en la darrera
GqFDGDHQDTXHVWWHUUHQ\GHOSHQVDPHQWLSDUDOOHODPHQWDO¶DOOXQ\DPHQWSROtWLF&DWDOXQ\D
ha perdut capacitaW G¶LQWHUORFXFLy DPE OD LQWHOOHFWXDOLWDW HVSDQ\ROD DPE PROW HVFDVVHV L
particulars excepcions. Un silenci que es va fer especialment palès en la manca de resposta
DUUDQ GH O¶HGLWRULDO VLJQDW SHU WRWD OD SUHPVD FDWDODQD HO novembre de 2009 amb el títol La
dignitat de Catalunya, que ja advertia de les possibles greus conseqüències davant
O¶DPHQDoDGHVHQWqQFLDTXHHVSUHYHLDSHUSDUWGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
$PEWRWDL[zHOTXHHVYROIHUREVHUYDUpVTXHHOSURFpVVRELUDQLVWDDFWXDOQRGHULYDG¶XQD
voluntat capriciosa secessionista ±³SDUWLFXODULVWD´ R ³WULEDO´ FRP GLULHn alguns dels seus
crítics±, VLQy WRW HO FRQWUDUL &DWDOXQ\D HV GHEDW HQ OD UHFHUFD G¶XQ QRX HVFHQDUL GRQDW HO
fracàs de tots els intents anteriors per trobar una acomodació justa i estable, en el marc
HVSDQ\RO GH OD VHYD SHUVRQDOLWDW GLIHUHQFLDGD 3HU DL[z HQ XQ FHUW VHQWLW O¶REMHFWLX
G¶DFRQVHJXLUODLQGHSHQGqQFLDWDOFRPpVIRUPXODWGHPDQHUDPDMRULWjULDDPpVGHYROHU-la
posar al servei de la prosperitat i la justícia social de Catalunya, de la seva identitat
lingüística o de la seva ambició cultural, segueix sent també ±de manera indestriable± el de
la resolució positiva del contenciós històric de les seves relacions amb Espanya.
6. En definitiva, el Procés de Transició Nacional no HVSRWFRQVWUXLU³FRQWUD´O¶(VWDWHVSDQ\RO,
com a mera fugida provocada per un sentiment de greuge o bastint el futur sobre el
UHVVHQWLPHQW $O FRQWUDUL SHU Ep TXH ERQD SDUW GHOV FDWDODQV V¶KDJLQ SRJXW VHQWLU KXPLOLDWV
en la seva dignitat nacional per un Estat que no ha convertit la diversitat plurinacional en un
YDORU SURSL O¶HPDQFLSDFLy SROtWLFD UHVSHFWH G¶(VSDQ\D V¶KDXULD GH SURGXLU GH PDQHUD
propositiva i constructiva. I això significa que des de Catalunya caldria ser especialment
FXUyVG¶REVHUYDUen tot moment un capteniment amistós envers O¶(VWDWHVSDQ\RO.

1.3. Propostes
 /¶LQIRUPH HV GLYLGHL[ HQ GXHV SDUWV EHQ GHILQLGHV $ OD SULPHUD SDUW HV FRQWHPSOHQ WUHV
àmbits possibles de cooperació entre estats. Primer es fa una proposta ambiciosa de
cooperació multilaterDO TXH D PpV G¶LQFORXUH O¶(VWDW HVSDQ\RO i Catalunya, contempla la
LQFOXVLyGHODUHVWDG¶HVWDWVGHODpenínsula Ibèrica(QVHJRQOORFV¶HVWXGLDXQDSURSRVWDGH
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simple relació bilateral. Per últim, es fa referència a la cooperació regional coneguda com a
$UF 0HGLWHUUDQL 7RWHV OHV SURSRVWHV HVWDQ IRQDPHQWDGHV HQ PRGHOV H[LVWHQWV HQ O¶zUELWD
geopolítica a la que pertany Catalunya i que ja han estat degudament experimentades.
Inevitablement, algunes de les propostes van més enllà dels DFWXDOV OtPLWV GH O¶(VWDW
HVSDQ\ROVLPSOHPHQWSHUODUDyTXHDYXLGLDKLKDPDUFVPpVJHQHUDOVG¶LQWHUUHODFLyTXHHOV
pròpiament definits per les fronteres estatals. A més, també es detallen les circumstàncies
que podrien acompanyar les futures relacions GHO¶(VWDWHVSDQ\RODPE&DWDOXQ\Den alguns
dels terrenys en els quals aquesta relació pot tenir més rellevància social com són les
FRPSHWLFLRQVHVSRUWLYHVODUHFHSFLyG¶HPLVVLRQVGHUjGLRLWHOHYLVLyRODFRRSHUDFLyHQWUHOHV
organitzacions econòmiques.
2. A la segona part, el document proposa una reflexió, també oberta, sobre el nou marc de
cooperació que es podria establir entre els territoris de llengua i cultura catalanes. És un
jPELWTXHGHVERUGDOHVIURQWHUHVHVWULFWHVGHO¶DFWXDO(VWDWHVSDQ\ROi que inclou territoris a
O¶(VWDWIUDQFqV L O¶LWDOLj7DPEp DTXt O¶REMHFWLXILQDO pVHO GH SURSRVDUIyUPXOHVTXH SHUPHWLQ
superar el cúmul de dificultats i malentesos creats històricament, en molt bona part i
precisament, a remolc de les tensions polítiqueV HQWUH O¶(VWDW HVSDQ\RO i Catalunya. En la
mesura que les primeres resistències estiguessin resoltes, hauria de ser possible trobar
fórmules que normalitzessin les relacions entre aquests territoris de llengua i cultura
comunes, tal com és propi en el marFG¶DOWUHVOOHQJHVLFXOWXUHV
 /¶LQIRUPH HV FRPSOHWD DPE XQV DQQH[RV HQ HOV TXDOV HV GHVFULXHQ EUHXPHQW HOV FDVRV
TXHKDQVHUYLWGHUHIHUqQFLDLV¶HVPHQWHQGLYHUVHVRUJDQLW]DFLRQVTXHMDWUHEDOOHQSHUDOD
cooperació interterritorial en els diversos nivells considerats.
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2. Models per a una futura cooperació
entre Catalunya LO¶(VWDWHVSDQ\RO
2.1. Consideracions generals
1. La situació geoestratègica de Catalunya dins de la península Ibèrica ±a bastament
estudiada per geògrafs com Pierre Deffontaines o historiadors com Jaume Vicens Vives± i,
G¶DOWUD EDQGD OD VHYD OODUJD SHUWLQHQoD D O¶(VWDW HVSDQ\RO KDQ FRQIRUPDW XQD HVWUHWtVVLPD
xarxa de relacions en tots els àmbits. Més enllà de les dependències polítiques, i a tall
G¶H[HPSOHHVSRGHQFRQVLGHUDUHQWUHG¶DOWUHV
x

Els moviments demogràfics: només al llarg del segle XX, més de tres milions de
SHUVRQHVQDVFXGHVDODUHVWDGHO¶(VWDWHVSDQ\ROHVYDQGHVSODoDUD&DWDOXQ\D

x

Les interdependències comercials: el 2012 Catalunya exporta a la resta
G¶(VSDQ\D pHUYDORUGHPLOLRQVG¶¼-el 34 per cent de la seva producció-, i
LPSRUWD PHUFDGHULHV GH OD UHVWD G¶(VSDQ\D SHU YDORU GH  PLOLRQV G¶¼
(Interreg, 2013).

x

Els profunds vincles culturals: un 50,7 per cent dels catalans de 14 i més anys té
el casWHOOjFRPD³OOHQJXDG¶LGHQWLILFDFLy´SHUVRQDO ,QIRUPHGH3ROtWLFD/LQJtVWLFD
2012).

2. Així mateix, el procés de globalització ±dit també de mundialització±, ha fet que aquests
YLQFOHV V¶KDJLQ HVWqV D OD UHVWD GHO PyQ L PROW SDUWLFXODUPHQW D OD 8QLy (uropea, a la que
pertanyem des de 1985, és a dir, fa prop de trenta anys. En aquest cas, els intercanvis de tot
tipus i les formes de cooperació també han estat creixents (només en el terreny comercial, el
2012 Catalunya exportava el 40,2 per cent de la seYDSURGXFFLyDO¶HVWUDQJHUVXSHUDQWHO
per cent exportat a la resta G¶Espanya (Interreg, 2013).
 eV WDPEp FRP D SUHFHGHQW G¶DTXHVWD SURJUHVVLYD JOREDOLW]DFLy L OD FRUUHVSRQHQW
PLQLPLW]DFLyGHOSDSHUGHODIURQWHUDTXHSDUWLFXODUPHQWDO¶(XURSDGHGHsprés de la Segona
Guerra Mundial, van començar a aparèixer múltiples fórmules de cooperació interestatal, fins
L WRW DEDQV GH OD FUHDFLy GH O¶DQRPHQDW 0HUFDW &RP~ $UD PDWHL[ VL SDUHP DWHQFLy DOV
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països als quals Catalunya és comparable per població, territori o PIB ±Àustria, Bèlgica,
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Noruega, Portugal, Suècia i Suïssa, o fins i tot els Països
Baixos±, dos formen part del Benelux, quatre participen al Consell Nòrdic o al Consell
G¶(VWDWVGHOPar Bàltic, un altre al Consell Britànic-Irlandès i vuit són membres de la UE. De
PDQHUDTXH VL Ep pV FHUWTXH O¶(VWDW HQFDUD pVO¶DJHQWIRQDPHQWDO GH OD LQWHUDFFLySROtWLFD
VRFLDOLFXOWXUDOHQFDQYLpVFODUTXHODVHYDVRELUDQLDV¶XWLOLW]DFDGDYHJDGDPpVSHUIDFLOLWDU
la cooperació i QRSHUJDUDQWLUODSURWHFFLyGHOVPHUFDWVLQWHULRUVRO¶DwOODPHQWGLQVOHVSUzSLHV
IURQWHUHV,SUHFLVDPHQWDODYLVWDG¶DTXHVWDGLVPLQXFLySURJUHVVLYDGHODLPSRUWjQFLDGHOHV
IURQWHUHV FOjVVLTXHV L GHO GHVHQYROXSDPHQW GH OD FDSDFLWDW G¶LQWHUUHODFLy HQ HO PDUF G¶XQ
aprofundiment de les polítiques europees comunes que comporten cessió de competències
±HQ PRQHGD DUD WDPEp HQ OHV SROtWLTXHV SUHVVXSRVWjULHVG¶HQGHXWDPHQW L SURSHUDPHQW HQ
les financeres, laborals, fiscals... ±cal considerar molt seriosament si, en una perspectiva de
IXWXU IyUPXOHV FRP OD IHGHUDFLy R OD FRQIHGHUDFLy G¶HVWDWV SROtWLFDPHQW PROW FRVWRVHV QR
deixaran pas a aquests nous models de cooperació entre estats, molt més funcionals i
HILFLHQWVDFRPRGDWVDODSOXUDOLWDWG¶HVFDOHVLJHografies, en un nou paradigma que ha estat
TXDOLILFDWG¶DQWLwestfalià.
4. Potser per les raons abans esmentades, es pot explicar que un dels casos més recents i
significatius de secessió acordada, la de Txèquia amb Eslovàquia el 1993, no suposés cap
problePD HVSHFLDO 'HVSUpV G¶XQ DQRPHQDW ³GLYRUFL GH YHOOXW´ ±HQ UHIHUqQFLD D O¶DQWHULRU
³UHYROXFLy GH YHOOXW´ TXH KDYLD YLVFXW O¶DQWLJD 7[HFRVORYjTXLD HO ±, les economies
respectives no van patir cap daltabaix significatiu i van seguir cadascuna el seu propi
FUHL[HPHQW 3HUz VREUHWRW O¶HQWUDGD VLPXOWjQLD D OD 8QLy (XURSHD HO  YD DFDEDU
dissolent els esculls que quedaven en relació a temes com la ciutadania i el moviment
transfronterer de persones. Des del punt de vista lingüístic segueix sent habitual el
coneixement de les dues llengües a cada territori ±més el txec a Eslovàquia±, i la rivalitat en
HVSRUWVFRPHOIXWERORO¶KRTXHLVREUHJHOKDGRQDWOORFDXQV³FDPSLRQDWVIHGHUDOV´LILQVLWRW
a la consideració de reunificar en el futur les respectives seleccions nacionals.
 3DUDOOHODPHQW GRQFV D DTXHVWHV HVWUHWHV [DU[HV GH UHODFLy L FRP D UHVXOWDW GH OD
SHUWLQHQoD L O¶REHUWXUD D DOWUHV HVSDLV SROtWLFV HFRQzPLFV FXOWXUDOV L GHO FRQHL[HPHQW OD
signatura de tractats i acords ha comportat un extraordinari relaxament del caràcter
separador de les velles fronteres. La funció separadora de la frontera ±de barrera tancada i
vigilada± KDDQDWGRQDQWOORFDODG¶XQHVSDLREHUWGHFRRSHUDFLyLLQWHUUHODFLy7UDFWDWVFRP
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els de Schengen, signats el primer el 1985 i el segon el 1995 amb l'objectiu de garantir la
lliure circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers, fins i tot han desmantellat
físicament en molt poc temps els vells controls policials fronterers. Però sobretot les
polítiques europees a favor de les relacions transfrontereres han multiplicat els projectes de
FROODERUDFLyLKDQUHGXwWGHPDQHUDVLJQLILFDWLYDHOVYHOOVREVWDFOHVHQWUHHVWDWV(QDTXHVW
VHQWLWHVPHQWHPWRWXQVHJXLWG¶H[HPSOHVUHHL[LWVDO¶$QQH[HQGLYHUVRVjPbits i a escales
PROWGLIHUHQWV,FDODIHJLUTXHDDTXHVWVDFRUGVV¶KLVROHQDIHJLUSDwVRVTXHFRP1RUXHJDR
Suïssa, sense pertànyer a la Unió Europea, també volen i poden gaudir dels seus
avantatges.
6. De fet, cada vegada més, els geògrafs entenen el territori com un procés i no com un
FRQWHQLGRU /¶HFRQRPLD JOREDO HOV LQWHUFDQYLV FXOWXUDOV OD PRELOLWDW GH SHUVRQHV L
mercaderies, ja no es guien atenent les fronteres polítiques dels estats-nació, sinó que
GHWHUPLQHQXQDSOXUDOLWDWGHJHRJUDILHVLG¶HVFales que els transcendeixen. És per això que,
HQ HOV GDUUHUV DQ\V WDPEp D OD 8QLy (XURSHD V¶KD DQDW SDVVDQW G¶DTXHOOHV SULPHUHV
SROtWLTXHV GH VXSRUW DO GHVHQYROXSDPHQW UHJLRQDO D XQHV QRYHV SROtWLTXHV G¶HVWtPXO D OD
FUHDFLy GH [DU[HV TXH GRQHQ VHQWLW DO¶H[LVWqQFLDGH GLVWLQWHVIRUPHVG¶DJUXSDFLyHQIXQFLy
dels objectius de desenvolupament, definint noves àrees com la Regió del mar Bàltic o la
5HJLy GHO 'DQXEL HQWUH G¶DOWUHV eV HQ DTXHVWD OtQLD TXH HO  OD 8( YD FUHDU XQ QRX
instrument legal per a la FROODERUDFLyUHJLRQDOLPDFURUHJLRQDODQRPHQDW(*7& European
Grouping for Territorial Cooperation o Agrupació Europea de Cooperació Territorial), que
SHUPHWDWRWDPHQDG¶HQVS~EOLFV±municipals, regionals, estatals...± establir formes i àmbits
de cooperDFLy VHQVH QHFHVVLWDW G¶HVWDEOLU WUDFWDWV LQWHUQDFLRQDOV L TXH HQ O¶DFWXDOLWDW MD HQ
VyQ PpV G¶XQD YLQWHQD (V SRW GLU HQ XQ FHUW VHQWLW TXH HO QRX PRGHO DOOLEHUD OHV UHJLRQV
DFROOLGHV D O¶(*7& GHOV OOLJDPV DPE HOV HVWDWV L GHVGLEXL[D OD IRUoD GH OHV IUonteres
polítiques.
 9LVWD GHV G¶DTXHVWD SHUVSHFWLYD GRQFV OD LQGHSHQGLW]DFLy GH &DWDOXQ\D G¶(VSDQ\D QR
hauria de comportar dificultats insalvables per arribar a un grau de relacions i intercanvis
VHPEODQWDO¶DFWXDO,PROWHVSHFLDOPHQWVLODQHJRFLDFió de la separació no posa en qüestió
ODFRQWLQXwWDWGH&DWDOXQ\DGLQVGHOD8(3HUzILQVLWRWHQO¶KLSRWqWLFFDVTXH&DWDOXQ\DHQ
TXHGpV WHPSRUDOPHQW IRUD DPE WDO TXH HO QRX (VWDW FDWDOj V¶DGKHUtV D WUDFWDWV FRP
O¶HVPHQWDW GH 6FKHQJHQ DO GH O¶()7$ $ssociació Europea de Lliure Comerç), a
RUJDQLW]DFLRQV HXURSHHV L LQWHUQDFLRQDOV TXH VyQ FRQVLGHUDGHV HQ DOWUHV LQIRUPHV G¶DTXHVW
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Consell i a les noves xarxes i espais que van més enllà de la UE, un cop acomodats a les
noves regles de joc, els intercanvis eQWUH&DWDOXQ\DLO¶(VWDWHVSDQ\RO haurien de tornar a fluir
progressivament tan bé com fins ara.
 (Q DOWUHV LQIRUPHV G¶DTXHVW &RQVHOO HV FRQVLGHUDUDQ GH PDQHUD WqFQLFD THVWLRQV FRP
una possible doble nacionalitat per a aquells catalans que no vulguin renunciar a la seva
QDFLRQDOLWDW HVSDQ\ROD SUqYLD 7DPEp FDOGUj  UHVROGUH FRP V¶DUWLFXODULHQ MXUtGLFDPHQW HQ HO
futur els drets de ciutadania dels actuals residents a Catalunya que no volguessin acollir-se a
la nova nacionalitat catalana, o els dels catalans que ara no hi resideixen però volguessin
tenir-ne la nacionalitat. I serà decisiu trobar les millors fórmules de respecte a les minories
QDFLRQDOV FXOWXUDOV L OLQJtVWLTXHV TXH GHWHUPLQDULHQ OD KLSRWqWLFD UHDOLWDW G¶XQD &DWDOXQ\D
independent. Però és notori que també en aquests terrenys caldria trobar les solucions
jurídiques per tal de no violentar les voluntats individuals, procurar acomodar els sentiments
de pertinença, no posar dificultats a la lliure circulació de les persones i, sobretot, ser
exemplars en el respecte a la diversitat i les minories.
$UDEpFRPV¶KDGLWO¶REMHFWLXG¶DTXHVWLQIRUPHQRpVOLPLWDU-se a afirmar que, de bé a bé,
OHV[DU[HVGHUHODFLRQVSROtWLTXHVFRPHUFLDOVFXOWXUDOVRHQO¶jPELWLQGLYLGXDOQRTXHGDULHQ
especialment afectades per les noves realitats estatals, sinó que vol proposar escenaris de
millora substantiva i de formes de cooperació més estretes i menys plenes de suspicàcies
que les actuals. És en aquest sentit que es presenten uns models de cooperació inspirats en
G¶DOWUHV TXH MD H[LVWHL[HQ L TXH PpV TXH QR SDV FRP D PRGHOV WDQFDWV FDO YHXUH VREUHWRW
FRPDLOOXVWUDFLyGHOHVQRYHVRSRUWXQLWDWVTXHSRGULDRIHULUODLQGHSHQGqQFLDGH&DWDOXQ\D
10. Cal recordar finalment, tal com ja havia estat dit, que per enteQGUHO¶DPELFLyGHOWLSXVGH
propostes que es fan es compta amb que el Procés de Transició Nacional, més enllà de la
VHSDUDFLyLQLFLDOKDXULDG¶DFDEDUSURYRFDQWXQDWUDQVIRUPDFLyUDGLFDOHQODPDQHUDFRPHV
FRQFHEHQ FDGD XQD GH OHV QDFLRQV SROtWLTXHV O¶HVpanyola i la catalana i, per tant, hauria
G¶LPSOLFDU O¶DEDQGRQDPHQW de les antigues cultures fonamentades en una relació desigual
G¶LPSRVLFLy L VXEPLVVLy &HUWDPHQW pV LPSRVVLEOH DUD PDWHL[ IHU SUHGLFFLRQV VREUH FRP
podria canviar el projecte de nació espanyola després de la independització de Catalunya, i
de com afectaria als equilibris respecte de les altres nacionalitats i regions ±per fer servir els
termes constitucionals espanyols± que resten al seu interior. I tampoc és possible saber fins
a quin punW&DWDOXQ\DVDEULDDVVXPLUUjSLGDPHQWXQVHQWLWG¶HVWDWTXHILQVDUDQRKDSRJXW
demostrar i, per tant, si se sentiria prou segura com per emprendre els grans objectius de

Pàg 14

cooperació que aquí se suggereixen. Tanmateix, a la vista de la rapidesa i radicalitat dels
FDQYLVSROtWLFVTXHV¶KDQYLVWGHVGHILQDOVGHVHJOHSDVVDWWDPSRFUHVQRLPSHGHL[VXSRVDU
TXHODFDSDFLWDWG¶DFRPRGDFLyDXQQRXHVFHQDULSRWDFDEDUVHQWPpVDFFHOHUDWLSODQHUTXH
no sembla ara mateix. Encara més, el fet de proposar objectius ambiciosos, per bé que ara
VHPEOL TXH V¶DVVHQ\DOHQ KRULW]RQV H[FHVVLYDPHQW OOXQ\DQV pV XQD PDQHUD G¶DIDYRULU OD
YROXQWDW G¶HQFDUDU HO IXWXU SRVLWLYDPHQW /¶H[LVWqQFLD GHOV HVFHQDULV GH FRRSHUDFLy TXH HV
proposen, doncs, per a uns podria significar no quedar entotsolats en sentiments de
IUXVWUDFLyFROOHFWLYDLSHUDOVDOWUHVSRGULDVLJQLILFDUQRFDXUHHQXQDHXIzULDH[FHVVLYDTXH
fes perdre de vista les forces limitades que tindria un nou Estat com Catalunya.

2.2. Possibles models de cooperació amb
finalitats generals
Proposta A. Un Consell Ibèric
La primera proposta és la més ambiciosa, però per aquesta mateixa raó més defensable en
virtut dels objectius de cooperació interterritorial que es pretenen. Es tractaria de proposar la
FUHDFLy G¶XQ &RQVHOO ,EqULF D O¶HVWLO GHO The Nordic Council (Annex 1.2), format pels quatre
estats de la península: Espanya, Portugal, Catalunya i Andorra. La seva justificació ve
donada, a part dels llaços previs de diferent naturalesa, pels interessos comuns en tots els
terrenys i la possibilitat de buscar una fórmula de cooperació que, afavorint-los, reforcés la
FDSDFLWDW G¶LQIOXqQFLD HVSHFLDOPHQW GLQVGH OD8( (O &RQVHOO ,EqULF ±amb dades de 2012±
UHXQLULD XQD SREODFLy GH PpV GH  PLOLRQV G¶KDELWDQWV L DFXPXODULD XQ 3IB superior als
PLOLRQVG¶¼DPEXQ3,%SHUFjSLWDVXSHULRUDOV¼
El Consell Ibèric, seguint el model del Consell Nòrdic, podria tenir la següent estructura:
x

Un Consell de Parlamentaris, representant els respectius parlaments, en una
proporció aproximada a la població de cada estat. Els seus acords serien
recomanacions que per tal de tenir efectes haurien de ser assumides
posteriorment per cada parlament i pels governs estatals.
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x

Un Consell de Ministres orientat a la cooperació intergovernamental, constituït
pels primers ministres o presidents de govern de cada estat, per bé que a les
sessions ordinàries hi participaria el Ministre per a la Cooperació ibèrica de cada
territori. La presidència del Consell de Ministres podria ser rotatòria.

x

Una Secretaria General permanent.

Les matèries de la seva competència, que podrien ser objecte de treball en comissions
constituïdes ad hoc, podrien ser les següents:
x

Les polítiques ambientals, energètiques i hidràuliques.

x

Les polítiques de seguretat i defensa.

x

Les polítiques de cooperació cultural, esportiva i de comunicacions.

x

Les polítiques industrials, comercials i financeres.

x

Les polítiques agrícoles i de pesca.

x

LHVSROtWLTXHVG¶LQIUDHVWUXFWXUHV.

x

Les polítiques migratòries.

x

Les polítiques educatives, de salut i recerca.

6LVHVHJXtVO¶H[HPSOHGHOCouncil of the Baltic Sea States (Annex 1.3), es podria considerar
OD SRVVLELOLWDW G¶HVWDEOLU XQ VHJRQ QLYHOO G¶DVVRFLDFLy GHILQLQW XQ HVWDWXV G¶REVHUYDGRU DPE
països com el Marroc o altres territoris amb qui convingués establir-hi formes particulars de
cooperació, més enllà de la Unió Europea.

Proposta B. Un Consell Catalano-Espanyol
La segona proposta troba la seva inspiració en el vell model ±però renovat des del 2008±
que ofereix el Benelux (Annex 1.1) i que reuneix tres estats en un acord de cooperació
IRQDPHQWDOPHQWHFRQzPLFD$PpVWDPEpWpHQFRPSWHHQSDUWO¶H[SHULqQFLDUHFHQWGHThe
British-Irish Council (Annex 1.4), que permet formes de cooperació entre estats i regions en
una fórmula flexible i aVLPqWULFD (V WUDFWDULD HQ GHILQLWLYD GH SURSRVDU OD FUHDFLy G¶XQ
&RQVHOOHQWUHO¶(VWDWHVSDQ\ROLO¶(VWDWFDWDOjDPEO¶REMHFWLXGHEXVFDUOHVPj[LPHVVLQqUJLHV
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de cooperació entre els dos països.
El funcionament institucional, també seguint els models citats, es podria basar en:
x

Un Consell de Ministres, constituït per ministres permanents de cada país. Es
UHXQLULHQSHULzGLFDPHQWRFXSDQWODSUHVLGqQFLDGHPDQHUDDOWHUQDWLYD/¶DSOLFDFLy
de les decisions preses hauria de ser assumida posteriorment per cada executiu.

x

8QD $VVHPEOHD ,QWHUSDUODPHQWjULD GH FDUjFWHU FRQVXOWLX DPE GLSXWDWV G¶DPEGyV
parlaments.

x

Unes Comissions Permanents de Treball per a cadascun dels grans àmbits
G¶DFWXDFLy TXH V¶KDJXHVVLQ HVWDEOHUW HQ HO 7UDFWDW FRQVWLWXwGHV SDULWjULDPHQW Ser
parlamentaris dels respectius parlaments.

x

Una Secretaria General permanent.

El Consell Espanyol-&DWDOj HV FUHDULD D WUDYpV G¶XQ 7UDFWDW TXH HQ GHWHUPLQDULD HO
funcionament i les competències i que, lògicament, hauria de respectar les normatives
derivades de la pertinença comuna a la UE, si fos el cas. Només a tall indicatiu, les
competències i les respectives comissions podrien tractar els següents àmbits:
x

Cooperació monetària i financera.

x

Cooperació industrial i comercial.

x

Cooperació en agricultura i pesca.

x

Cooperació duanera i fiscal.

x

Cooperació en salut, educació i recerca.

x

Cooperació cultural, esportiva i en mitjans de comunicació.

x

Cooperació mediambiental, particularment en energia i aigua.

x

Cooperació en infraestructures.

x

Cooperació en temes de defensa i seguretat.

x

Cooperació en temes migratoris.

(QXQPRGHOPpVDJRVDUDWSHUzWDPEpPpVDSURIXQGLWHVSRGULDLQWHQWDUVHJXLUO¶HVTXHPD
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flexible del Consell Britànic-Irlandès i donar cabuda específica a determinades regions a
O¶$VVHPEOHD,QWHUSDUODPHntària Consultiva del Consell amb una representació específica de
cada territori, tot respectant el caràcter paritari interestatal.

2.3. Espais de cooperació amb finalitats
específiques
6L Ep O¶LQIRUPH V¶KD GH PDQWHQLU QHFHVVjULDPHQW HQ XQ SOD JHQHUDO pV notori que hi ha
alguns àmbits específics que són especialment sensibles a la resolució que es doni a
DTXHVWVPDUFVGHFROODERUDFLyHQWUHHVWDWV,pVFHUWTXHHQPROWVFDVRVOHVUHODFLRQVTXH
se situen en aquests àmbits poden ser perfectament resoltes al marge de les propostes
anteriors les quals, per la seva ambició, pressuposen un recorregut temporal que podria
H[FHGLU OD QHFHVVLWDW G¶XQD UHVSRVWD PpV UjSLGD 3HU DTXHVWD UDy WDPEp VHQVH YROXQWDW
G¶H[KDXVWLYLWDWLPpVDYLDWDWDOOG¶H[HPSOHVH¶QWUDFWHQDOJXQVG¶HVSHFLDOPHQWVLJQLILFDWLXV
Cal tenir en compte, també, que a causa de les normatives de moltes organitzacions
internacionals, les representacions són obligatòriament estatals, i això fa que les
associacions catalanes, fins ara, en moltes ocasions hagin hagut de ser presents a través de
la corresponent entitat o federació espanyola. Hi ha excepcions ±les que associa la
)HGHUDFLyG¶2UJDQLW]DFLRQV&DWDODQHV,QWHUQDFLRQDOPHQW5HFRQHJXGHV)2&,5 $QQH[
±, si bé que aquestes pertanyen principalment als àmbits de la cultura, el coneixement,
O¶HVSRUW L OD MRYHQWXW &DO VXSRVDU TXH SHU Ep TXH XQD &DWDOXQ\D VRELUDQD SHUPHWULD
automàticament una representació directa a tots els organismes internacionals, la llarga
WUDGLFLyGHUHODFLyDPEO¶DQWLFàmbit estatal i el fet de compartir, com a veïns, un mateix espai
físic, també donaria lloc a múltiples formes de cooperació bilateral de caràcter sectorial,
HVSHFLDOPHQW HQ PDWqULHV FRP O¶DEDVWDPHQW G¶HQHUJLD UHFXUVRV KLGUjXOLFV WUDQVSRUWV
terrestres, medi ambient, sanitat, comerç, fiscalitat, seguretat, etc. Aquestes relacions
bilaterals sectorials, que es donen amb profusió entre estats que comparteixen fronteres,
podrien ser complementàries o si escau alternatives a les relacions de cooperació
analitzDGHVDO¶HStJUDI2.1.
(QSDUWLFXODUDTXtV¶KDQHVFROOLWWUHVjPELWVEHQGLYHUVRVSHUzWRWVHOOVUHOOHYDQWV(QSULPHU
OORFHOPyQGHO¶HVSRUWSHOIHWTXHWHL[HL[XQDHVWUHWDUHODFLyHQWUHFOXEVLWHUULWRULVLTXHHQ
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FDV G¶XQD &DWDOXQ\D LQGHSHQGHQW FDQYLaria substancialment les dinàmiques actuals. En
VHJRQOORFODUjGLRLODWHOHYLVLyTXHWHQHQXQSDSHUGHWHUPLQDQWHQO¶HVWDEOLPHQWGHOVHVSDLV
de comunicació nacional i que, per tant, caldrà acomodar a la nova realitat política.
Finalment, tractem molt bUHXPHQWHOFDVG¶DOJXQHVRUJDQLW]DFLRQVVRFLRHFRQzPLTXHVTXHVL
bé ara no es caracteritzen per tenir desenvolupat un marc de relacions bilaterals dins
G¶(VSDQ\D HQ FDQYL HQ OHV QRYHV FLUFXPVWjQFLHV TXH DTXt V¶HVWXGLHQ SRGULHQ VHU
especialment convenienWV/¶H[HUFLFLTXHHVIDDTXtGXWDWHUPHSHUSDUWGHOVDJHQWVTXHKL
HVWDQ LPSOLFDWV FDOGULD HVWHQGUH¶O WDPEp HQ HO IXWXU DO PyQ XQLYHUVLWDUL L GH OD UHFHUFD D
O¶jPELWGHOVLQWHUFDQYLVFXOWXUDOVFRPHOFLQHPDROHVDUWVSOjVWLTXHVLDWRWVDTXHOOVFDPps
sectorials que, per la seva concreció i especificitat, escapen als objectius dels informes del
CATN.

2.3.1. Les competicions esportives
8QGHOVjPELWVTXHDOLPHQWDPpVVHQVLELOLWDWVDO¶KRUDG¶HVWDEOLUYLQFXODFLRQVHPRFLRQDOVL
simbòliques entre els FLXWDGDQV HO WHUULWRULV L O¶(VWDW TXH HOV UHSUHVHQWD pV HO GH OHV
competicions esportives. Cal adonar-se que, paradoxalment, la competició esportiva no
desenvolupa tant un esperit de confrontació i divisió com un sentiment de pertinença a un sol
espai de UHODFLy eV SHU DL[z TXH D O¶KRUD G¶LPDJLQDU XQD QRYD UHDOLWDW HVWDWDO SHU D
Catalunya, una de les primeres qüestions que es formulen és la de com quedaria afectat
O¶HVSDLGHOHVFRPSHWLFLRQVHVSRUWLYHV
$PEWRWLHQSULPHUOORFV¶KDGHGLUTXHSHOVROIHWG¶HVGHYHQLUXQHVWDWLQGHSHQGHQWGH
manera quasi automàtica ±GHVSUpV GHOV SHUWLQHQWV SURFHVVRV GH SHWLFLy G¶LQJUpV±,
V¶DFFHGLULD D OD SUHVqQFLD LQWHUQDFLRQDO HQ DTXHOOHV FRPSHWLFLRQV HQ TXq HV SDUWLFLSD DPE
representacions estatals. En concret, Catalunya podria participar en els Jocs Olímpics amb
els esportistes que haguessin optat per pertànyer a la selecció nacional catalana de la seva
disciplina esportiva. Així mateix, també podria participar en els campionats mundials de
futbol o de qualsevol altra especialitat en les quals pogués formar equips nacionals.
3. A més dels factors emocionals lligats a les competicions esportives, que els confereixen
una gran popularitat, no es pot perdre de vista la dimensió econòmica que té el món de
O¶HVSRUW WDQW SHU OD PDJQLWXG GHO YDORU GHO PHUFDW SURIHVVLRQDO G¶HVSRUWLVWHV L SHOV DMXWV
HVWDWDOV TXH HV GHVWLQHQ D OD VHYD SUHSDUDFLy L D O¶RUJDQLW]DFLy GH FRPSHWLFLRQV FRP SHU

Pàg 19

O¶LPSDFWHGHO¶HVSRUWHQOHVDXGLqQFLHV±i, per tant, en els ingressos publicitaris± dels mitjans
GH FRPXQLFDFLy '¶DOWUD EDQGD OD SDUWLFLSDFLy GLUHFWD HQ HOV HVGHYHQLPHQWV HVSRUWLXV
internacionals representa una gran oportunitat per als esportistes, per als mateixos clubs i,
OzJLFDPHQWSHUDO¶HFRQRPLDLODSURMHFFLyLQWHUQDFLRQDOGHOSDtV que hi participa.
(QHOFDVGHO¶HVSRUWWDQPDWHL[FDOWHQLUPROWSUHVHQWTXHPDOJUDWODVLPERORJLDSROtWLFD
que proporciona la competició entre seleccions nacionals, els actors principals són clubs
privats, i que les competicions també són organitzades per associacions privades nacionals i
internacionals. Per tant, la participació a cada competició no ve exclusivament determinada
SHOVOtPLWVDGPLQLVWUDWLXVVLQyTXHUHVSRQDOVLQWHUHVVRVGHOVFOXEV1RPpVDWDOOG¶H[HPSOH
és pot esmentar que el Mònaco de futbol juga a la lliga francesa, mentre que el Swansea i el
Cardiff juJXHQ D O¶DQJOHVD WRW L TXH *DOāles té lliga pròpia. Igualment, el Toronto Raptors
canadenc juga a la NBA nord-DPHULFDQD (Q HO QRVWUH HQWRUQ GLYHUVRV HTXLSV G¶$QGRUUD
MXJXHQ D OD OOLJD HVSDQ\ROD L ILQV L WRW XQ PRGHVW HTXLS GH OD 9DOO G¶$UDQ -el Bossost de
futbol± pot jugar a la lliga francesa. I, encara, en rugbi, el Dragons Catalans de Perpinyà
juguen a la Superleague anglesa i un dels equips dels Enginyers de Poble Nou ha jugat
diverses temporades a la lliga del comtat anglès de Hertfordshire. És a dir, les divisions
estatals ±ja ara± no representen cap obstacle formal per a la cooperació esportiva entre
clubs i lligues.
5. En definitiva, cal comptar que els interessos econòmics i esportius dels clubs, i els dels
mitjans de comunicació especialitzats, acabaran determinant la més que probable continuïtat
GH OD SDUWLFLSDFLy GHOVFOXEV HQ FRPSHWLFLRQV HVSDQ\ROHVRFDWDODQHV VHJRQV O¶HVSRUW L DOOj
on estigui més arrelat. Per això, i sense voler entrar a prejutjar decisions que hauran de
prendre els clubs i els mateixos esportistes en el seu moment, res no impediria, per exemple,
TXH HO )& %DUFHORQD HO 5&' (VSDQ\RO L OD UHVWD G¶HTXLSV TXH DUD SDUWLFLSHQ D OOLJXHV
espanyoles, seguissin participant a la mateixa Lliga de Futbol Professional com, molt
SUREDEOHPHQW VHULD GH O¶LQWHUqV G¶XQV L altres. Sense oblidar, és clar, que la celebració de
FRPSHWLFLRQV G¶jPELW HXURSHX UHJLGHV FRP HQ HO FDV GHO IXWERO SHU RUJDQLW]DFLRQV WDPEp
privades com la FIFA o la UEFA, poden esdevenir cada vegada més rellevants i, en el futur,
modificar els models de competició actuals.
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/DUHFHSFLyG¶HPLVVLRQVGHUjGLRLWHOHYLVLy
1. El reconeixement de Catalunya com a Estat independent atribuiria al nou Estat la gestió,
SODQLILFDFLy DGPLQLVWUDFLy L FRQWURO GH O¶HVSHFWUH UDGLRHOqFWULF TXH pV FRQVLGHUDW XQ Ep de
domini públic. Particularment, una vegada que fos membre de la Unió Internacional de
7HOHFRPXQLFDFLRQV 8,7 V¶KDXULHQG¶DGMXGLFDUOHVQRYHVOOLFqQFLHVGHOVGLIHUHQWVVHUYHLVGH
comunicació a través dels concursos corresponents. A Catalunya tots aquests processos
UHFDXULHQLQLFLDOPHQWHQPDQVGHO¶DFWXDO&RQVHOOGHO¶$XGLRYLVXDOGH&DWDOXQ\D &$& TXH
HQ HO PDUF G¶XQ HVWDW LQGHSHQGHQW SRGULD HQFDUD HYROXFLRQDU ILQV D FRQYHUWLU-se en una
autoritat

reguladora

que

aglutinaria

totes

les

competències

audiovisuals

i

en

WHOHFRPXQLFDFLRQV HQ HO VHQWLW TXH HVWDEOHL[ O¶$JHQGD 'LJLWDO (XURSHD $'(  L VHJXLQW XQ
PRGHOVLPLODUDOGHO¶Office of Communications britànic (OFCOM).
 'HV GH OD SHUVSHFWLYD G¶DTXHVW LQIRUPH VREUH OHV IRUPHV GH FRRSHUDFLy HQWUH HOV GRV
estats, el que interessa és considerar quines presències i intercanvis es podrien produir
HQWUH HOV GLYHUVRV RSHUDGRUV GH UjGLR L WHOHYLVLy SUHVHQWV D O¶DFWXDO HVSDL GH FRPXQLFDFLy
FDWDOj VREUHWRW HQ OD SHUVSHFWLYD G¶RIHULU HO VHUYHL S~EOLF TXH HOV FLXWDGans hipotèticament
podrien demandar, tenint en compte les audiències de partida. Sigui com sigui, cal tenir
SUHVHQW TXH G¶XQD EDQGD HOV DYHQoRV WHFQROzJLFV IDFLOLWHQ FDGD YHJDGD PpV TXH HOV
usuaris tinguin accés a continguts emesos des de qualsevol lloc GHO PyQ L GH O¶DOWUD TXH
caldrà tenir en compte el marc legislatiu en el que previsiblement es trobaria Catalunya dins
de la Unió Europea i que estableix criteris com els de la Directiva de Serveis de Comunicació
Audiovisual (DSCAV).
3. Una proposta convenient podria ser la següent:
x

Des de la constitució del nou EVWDW L PHQWUH HV QHJRFLD O¶HQWUDGD D OD 8,7 L
finalment es resol la convocatòria dels concursos per a la distribució de les noves
llicències, el més raonable seria autoritzar provisionalment la prestació de serveis
als operadors audiovisuals que fins a aquell moment emetien a Catalunya. Per
WDQW G¶HQWUDGD HV PDQWLQGULD REHUW O¶DFFpV D OHV SURJUDPDFLRQV TXH HV UHEHQ
DFWXDOPHQW DL[z Vt UHVWDQW GHV G¶DTXHOO PRPHQW VRWD HOV FULWHULV UHJXODGRUV GH
O¶RUJDQLVPHFRPSHWHQW
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x

7DQPDWHL[ SHU Ep TXH G¶HQWUDGD QR VyQ SUHYLVLEOHV JUDQV FDQYLV UHVSHFWH HOV
RSHUDGRUV DFWXDOV OD UHVROXFLy IXWXUD GHOV QRXV FRQFXUVRV KDXULD G¶LQFLGLU HQ
alguns condicionaments com ara la producció de continguts en llengua catalana o
O¶REOLJDFLyG¶LQYHUWLUSDUWGHOVLQJUHVVRVHQSURGXFFLRQVDOSURSLWHUULWRULFRPMDpV
DUD FRQGLFLy HQ O¶jPELW HVSDQ\RO , HQ TXDOVHYRO FDV WRWV HOV PLWMDQV MD HVWDULHQ
sota la competència directa del CAC, i molt particularment en el compliment de la
normativa sobre continguts (pluralisme, tractament de les minories, protecció de
menors, etc.).

x

En relació a les emissions del prestador públic espanyol (RTVE), seria
DFRQVHOODEOH QHJRFLDU OD VLJQDWXUDG¶XQ DFRUGWUDQVIURQWHUHU DPE O¶(VWDW HVSDQ\RO
amb O¶REMHFWLX G¶HVWDEOLU OD UHFLSURFLWDW HQWUH OD UHFHSFLy GH OHV VHYHV HPLVVLRQV L
assegurar, com a mínim, la recepció de les emissions del prestador públic català
DOV WHUULWRULV GH O¶(VWDW HVSDQ\RO GH SDUOD FDWDODQD ,OOHV %DOHDUV 3DtV 9DOHQFLj L
Franja de Ponent).

x

Hi ha un terreny on és difícil fer previsions, perquè no existeixen encara estudis
aprofundits, que és el del mercat publicitari en què es desenvolupen els mitjans
audiovisuals. És molt previsible que els canvis que es produirien en aquest mercat
a causa de la creació del nou Estat ±per exemple, per les normatives lligades a
O¶~VGHODOOHQJXDSUzSLDGHOSDtVRVHQ]LOODPHQWSHUO¶DFRPRGDFLyGHOVPLVVDWJHV
a la idiosincràsia dels consumidors locals± també influirien en la futura
composició, oportunitats i rellevància dels operadors.

x

1RFDOGLUTXHHQFDVGHO¶H[LVWqQFLDG¶XQPDUFPpVDPSOLGHFRRSHUDFLyHQWUHHOV
estats espanyol i català com els suggerits anteriorment ±un Consell CatalanoEspanyol, per exemple±, aquest marc de cooperació audiovisual podria ser molt
PpVDPSOLQROLPLWDWDO¶LQWHUFDQYLG¶RSHUDGRUVLGHFRQWLQJXWVVLQyWDPEpH[WHQVLX
al terreny del desenvolupament tecnològic, de la capacitat industrial i de la recerca
en aquest camp.

2.3.3. Les organitzacions socioeconòmiques
1. Un àmbit completament diferent és el de les organitzacions socioeconòmiques, que
determinen uns espais ±O¶HPSUHVDULDOODERUDOLFRPHUFLDO± en els quals les interrelacions són
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HVWUHWtVVLPHV3HUzGRQDWTXHO¶DFWLYLWDWHVGHVHQYROXSDGLQVG¶XQPDWHL[HVSDLQormatiu, fins
DUD VHPEOD TXH QR V¶KD VHQWLW OD QHFHVVLWDW GH GHVHQYROXSDU HVWUDWqJLHV GH FRRSHUDFLy
interterritorial dins del propi Estat espanyol. A més, la preeminent relació vertical entre les
RUJDQLW]DFLRQV VRFLRHFRQzPLTXHV ID TXH HQ O¶DFWXDOLWDW L HQ la major part de casos,
pràcticament no es pugui parlar de bilateralitat entre aquestes, i encara menys en el pla
autonòmic.
2. En aquest sentit, és de preveure que, cenyint-nos a les organitzacions, el fet que
Catalunya fos un estat independent faria QHFHVVDUL O¶HVWDEOLPHQW G¶DTXHVWHV UHODFLRQV
bilaterals. A més, donaria accés a una representació internacional que ara queda en mans
GH O¶RUJDQLW]DFLy HVWDWDO 3HU WDQW PHVTXH QR SDV VDOYDJXDUGDU IRUPHVGH FRRSHUDFLy DUD
inexistents, el nou estatus polític de Catalunya podria ser una ocasió per establir-les per
primera vegada. A les línies següents es consideraran, de manera diferenciada, patronals,
sindicats i cambres de comerç.

Les patronals
Les patronals catalanes no tenen establertes relacions formals directes ni amb altres
SDWURQDOV DXWRQzPLTXHV QL DPE OHV HXURSHHV L G¶DOWUHV jPELWV LQWHUQDFLRQDOV (O PDUF GH
cooperació institucional sempre passa, obligatòriament, per la seva pertinença a la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a través de Foment del
Treball. Això no és obstacle per a possibles intercanvis informals entre elles, però sempre
vinculats estrictament al desenvolupament de projectes concrets ±a Catalunya, especialment
els que promou la CECOT i la PIMEC±, i que tant es poden referir al marc espanyol com a
O¶LQWHUQDFLRQDO
/¶~QLF PDUJH GH UHSUHVHQWDFLy LQWHUQDFLRQDO GLUHFWD GH OHV RUJDQLW]DFLRQV HPSUHVDULDOV HV
produeix a nivell sectorial ±per exemple, entre gremis- R HQ LQLFLDWLYHV FRQFUHWHV G¶LPSXOV
autonòmic com pV OD SUHVqQFLD HQ HOV 4XDWUH 0RWRUV G¶(XURSD $QQH[   'HV G¶DTXHVW
punt de vista, la independència de Catalunya no representaria cap dificultat de relació
H[WHULRUVLPSOHPHQWSHUTXqSHUDUDOHVSDWURQDOVFDWDODQHVQRSRGHQVRVWUHXUH¶VDODVHYD
dependència espanyola. Tot el contrari, a més de poder ser directament presents a les
organitzacions internacionals, podrien establir relacions bilaterals directes amb patronals
G¶DOWUHVSDwVRV
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Així mateix, les patronals catalanes es podrien plantejar una relació bilateral amb la CEOE,
tot i que el seu caràcter fortament institucional fa que aquesta organització, fonamentalment,
V¶RFXSL GH VHU SUHVHQW HQ HOV zUJDQV GH O¶(VWDW HVSDQ\RO pV D GLU D PpV GH VHL[DQWD
consells, fundacions i instituts públics. A paUW GH O¶jPELW ORFDO QRPpV pV SUHVHQW HQ GXHV
institucions supraestatals europees: el Businesseurope (una organització de federacions
empresarials amb 41 membres de 35 països) i el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)
de la UE, i en quatre organismes inWHUQDFLRQDOV FRP VyQ O¶2UJDQLW]DFLy ,QWHUQDFLRQDO GHO
7UHEDOO 2,7  O¶2UJDQLW]DFLy ,QWHUQDFLRQDO G¶(PSOHDGRUV 2,(  OD United Nations Centre for
Trade Facilitation and Electronics Business /UN/CEFACT i el Business and Industry Advisory
Commitee to the OECD (BIAC).

Els sindicats
En relació als dos principals sindicats a Catalunya, la UGT i CCOO, si bé estan vinculats a
les respectives organitzacions estatals, al contrari de les patronals, ambdós tenen una
notable autonomia de funcionament. La relació de caràcter federal amb les organitzacions
HVWDWDOVIDSUHYHXUHTXHHQFDVG¶XQD&DWDOXQ\DLQGHSHQGHQWDTXHVWVVLQGLFDWVQRYHXULHQ
especialment afectat en el seu funcionament. En tot cas, com que la seva pertinença a les
organitzacions sindicals internacionals es fa actualment a través de les organitzacions
espanyoles ±la Confederació Europea de Sindicats i la Confederació Sindical Internacional±,
en el futur, ambdós sindicats serien presents directament a les organitzacions internacionals
esmentades.

Les Cambres de Comerç
Les Cambres de Comerç són corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia,
RULHQWDGHV D OD SURPRFLy GH O¶DFWLYLWDW HFRQzPLFD L OD SUHVWDFLy GH VHUYHLV D O¶HPSUHVD $
Catalunya hi ha les de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Palamós, Reus, Sabadell, Sant
Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa i Valls. Existeix un Consell General
de Cambres de Comerç de Catalunya, on la de Barcelona hi ostenta la presidència. També
hi ha un Consejo Superior de Cámaras G¶jPELW Hstatal, on hi ha representades les 85
FDPEUHV HVSDQ\ROHV (Q O¶DFWXDOLWDW SHUz L HQ FRQFRUGDQoD DPE HO SURFpV JHQHUDOLW]DW GH
recentralització estatal, a las Cortes hi ha en tràmit un Projecte de Llei de cambres oficials de
FRPHUo HQ HO TXDO HV SURSRVD OD FUHDFLy GH OD &DPEUD G¶(VSDQ\D SHU WDO TXH DFWXw FRP D
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Pj[LPD UHSUHVHQWDFLy GH WRWHV OHV FDPEUHV $TXHVW QRX PRGHO TXH VHULD G¶DGVFULSFLy
obligatòria per a totes les empreses ±encara que de finançament voluntari± estaria regida
SHU XQ SOHQDUL G¶HOHFFLy LQGLUHFWD L FRQVWLWXwW HQ XQ  SHU FHQW GHOV VHXV UHSUHVHQWDQWV D
SURSRVWD GH O¶$GPLQLVWUDFLy GHOV TXDOV PpV GHO  SHU FHQW SHUWDQ\HULHQ D O¶$GPLQLVWUDFLy
GeneraOGHO¶(VWDW
Les Cambres catalanes, però, sí que tenen relacions amb organismes internacionals com
O¶$VVHPEOHD GH &DPEUHV GH &RPHUo GHO 0HGLWHUUDQL $6&$0(  O¶Eurochambres (que
agrupa 1500 cambres de 36 països), la Asociación Iberoamericana de Cámaras de
Comercio (AICO) o la International Chamber of Commerce (ICC), on la Cambra de
Barcelona ocupa la Secretaria del Comitè espanyol. També participen en l'Enterprise Europe
Network (EEN), una xarxa europea orientada a les petites i mitjanes empreses. En un estat
LQGHSHQGHQW QR VHPEOD TXH KDJXpV G¶DIHFWDU DTXHVW PDUF GH UHODFLRQV L FHUWDPHQW OHV
cambres catalanes podrien establir relacions directes amb les cambres espanyoles a través
G¶DOJXQQRXRUJDQLVPH8QH[HPSOHGHUHODFLRQVWUDQVIURQWHUHUHVHQWUHFDPEUHVO¶RIHUHL[OD
&DPEUDGH&RPHUo%,+$57($1 $QQH[ IUXLWGHO¶DVVRFLDFLyGHFDPEUHVGH*XLS~VFRD
LGH%DLRQDVHJXLQWHOPRGHOGHO¶$JUXSDFLy(XURSHDG¶,QWHUqV(FRQzPLF $(,( 

Propostes generals
'HV GH OD SHUVSHFWLYD G¶DTXHVW LQIRUPH HV FRQVLGHUD SHrtinent tenir en compte tant la
SRVVLELOLWDW G¶HVWDEOLU UHODFLRQV ELODWHUDOV HQWUH SDWURQDOV FRP HQWUH VLQGLFDWV L FDPEUHV GH
FRPHUo/¶H[LVWqQFLDGHGRVHVWDWVseria una oportunitat per millorar la reorganització de les
empreses que tinguin centres de producció a cada territori i la redefinició dels marcs de
UHODFLyODERUDOTXHHOVUHJXOHQ6HPEODOzJLFTXHDTXHVWDFLUFXPVWjQFLDDIDYRUHL[LO¶DSDULFLy
de formes de cooperació entre organitzacions que representin els seus interessos. Un fet
que estaria particularment justificat en el cas que es creés algun dels consells abans
VXJJHULWV HQ HOV TXDOV HV GLVFXWLULHQ SROtWLTXHV FRPXQHV HQ O¶jPELW ODERUDO /¶H[LVWqQFLD GH
polítiques de cooperació econòmica, comercial i laboral, tant en un hipotètic Consell Ibèric
com en un Consell Català- (VSDQ\RO GRQFV GRQDULHQ OORF D OD FRQYHQLqQFLD G¶DFWXDFLRQV
conjuntes, pactades en cadascun dels sectors per a la defensa conjunta dels seus
interessos.
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/DFRRSHUDFLyUHJLRQDOO¶$UF0HGLWHUUDQL
Si bé se situa en un marc completament diferent del de les relacions bilaterals o multilaterals
entre estats, aquest informe no podia ignorar precisament un dels espais més rellevants de
FRRSHUDFLy UHJLRQDO (IHFWLYDPHQW XQD GH OHV H[SUHVVLRQV PpV FODUHV G¶DTXHVWHV QRYHV
realitats territorials de caràcter econòmic que no observen les fronteres tradicionals dels
HVWDWVpVO¶DQRPHQDW(L[R$UF0HGLWHUUDQL7DOFRPV¶KDGLWOHVIURQWHUHVHFRQzPLTXHVMDQR
són estrictament les dels estats. Avui dia hi ha xarxes entre punts que no necessàriament
tenen una continuïtat física, i existeixen corredors (urban corridors) que esdevenen motors
GHGHVHQYROXSDPHQWHFRQzPLFLG¶LQQRYDFLyWHFQROzJLFD
(Q O¶DFWXDOLWDW DTXHVW DUF MD pV XQD UHDOLWDW IjFWLFD GHV GHO SXQW GH YLVWD GH OD FRRSHUDFLy
econòmica. I si no ha desenvolupat tot el potencial que conté és per les dificultats que
SUHFLVDPHQW KL KD SRVDW O¶(VWDW HVSDQ\RO HQ QR LPSXOVDU FRP FDOLD HO GHVHQYROXSDPHQW L
O¶DGHTXDFLy D OHV QHFHVVLWDWV L RSRUWXQLWDWV G¶LQIUDHVWUXFWXUHV GHWUDQVSRUW HVSHFLDlment les
terrestres. Així mateix, és un eix que ha estat impulsat des de la societat civil, principalment
SHU O¶,QVWLWXW ,JQDVL 9LOODORQJD $QQH[   D WUDYpV GH OD FUHDFLy GH O¶(XURUHJLy GH O¶$UF
Mediterrani, EURAM (Annex 3.2) i que, particularment pel que fa a la connexió de ports,
aeroports i eix ferroviari, ha estat reivindicat per FERRMED, una iniciativa empresarial
HVWDEOHUWDD%UXVVHOOHVHO $QQH[ 
7DPEpH[LVWHL[HQHVWUXFWXUHVS~EOLTXHVGLQVG¶DTXHVWHVSDLFRPpVOD&RPXQLWDWGH7UHEDOO
GHOV 3LULQHXV $QQH[   L PpV SDUWLFXODUPHQW O¶(XURUHJLy 3LULQHXV-Mediterrània (Annex
2.2). Tanmateix, no sembla que els estats als que pertanyen les regions implicades els donin
el suport que els caldria. De manera molt especialitzada, cal destacar projectes com
O¶+RVSLWDO 7UDQVIURQWHUHUGH OD &HUGDQ\D $QQH[  HQ HOTXDO SDUWLFLSHQOD*HQHUDOLWDW GH
Catalunya i el Govern francès, o el Centre de Coordinació Policial i Duanera del Pertús, amb
la participació de les policies francesa, espanyola i catalana (Annex 2.4).
$TXHVW WLSXV G¶HQIRFDPHQW PDFURUHJLRQDO pV HO TXH DUD PDWHL[ HV SULRULW]D D OD 8QLy
Europea. En particular, es coneixen ja els bons resultats que estan donant els projectes de
la regió del Mar Bàltic (EUSBSR) ±que inclou vuit països de la UE± i de la regió del Danubi
(EUSDR) ±que vincula nou països de la UE i cinc que no hi pertanyen. Es tracta
G¶HVWUDWqJLHVTXHLQFORXHQREMHFWLXVGLYHUVRVGHWLSXVPHGLDPELHQWDOGHWUDQVSRUWSHUPDU
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de subministrament energètic, de desenvolupament econòmic i de seguretat i lluita contra el
crim. Els projectes mobilitzen tant els fons europeus com institucions financeres i organismes
QR JRYHUQDPHQWDOV $FWXDOPHQW V¶HVWj SUHSDUDQW XQ QRX SOD HVWUDWqJLF SHU D OD UHgió
Adriàtica-Jònica (EUSAIR) ±formada per quatre països de la UE i quatre que no en són±, i
TXH KD G¶HVWDU D SXQW HO  6yQ SURMHFWHV TXH QR GHPDQHQ IRQV DGGLFLRQDOV QL XQD
legislació específica, però en els quals la coordinació, el treball en xarxa i el paper de
mediador que hi fa la Comissió estan donant bons resultats. Fins al punt que, lògicament,
estan forçant a canviar i acomodar-hi els enfocaments nacionals. En el balanç que en fa la
&RPLVVLy (XURSHD V¶REVHUYD TXH DPEGXHV H[SHULqQFLHV WDPEp HVWDQ DMXGDQW D PLOORUDU OD
cooperació entre païVRVYHwQV/¶q[LWG¶DTXHVWVSODQVHVWUDWqJLFVPDFUR-regionals exigeixen,
doncs, un alt compromís polític . 1
eVDODYLVWDGHO¶q[LWG¶DTXHVWWLSXVGHSROtWLTXHVGHGHVHQYROXSDPHQWPDFURUHJLRQDOTXHXQ
HVSDLFRPHOGHILQLWSHUO¶$UF0HGLWHUUDQLTXHYDGHO¶$QGDOXVLD2ULHQWDOSDVVDQWSHU0~UFLDL
$ODFDQWILQVD/LyKDG¶DFDEDUVHQWXQPDUFSULYLOHJLDWGHOHVHVWUDWqJLHVGHFRRSHUDFLyHQWUH
&DWDOXQ\DLHOVHVWDWVYHwQV8QWLSXVGHFROODERUDFLyTXHFRPV¶LQGLFDYDDEDQVQRWDQVROV
no necessita la signatura de tractats internacionals, sinó que permet participar-hi sense ni
tan sols formar part de la UE. I és per aquesta raó que sembla obvi que una hipotètica
independència de Catalunya no tan sols no hauria de ser cap obstacle per a participar en les
noves estratègies europees, sinó tot al contrari: Catalunya ha demostrat a bastament que
aquest és el seu espai prioritari de desenvolupament al qual, sense cap mena de dubte,
hauria de dedicar totes les energies necessàries.

1

Per a més informació es pot consultar:

www.ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/index_en.cfm
www.danube-region.eu
www.balticsea-region-strategy.eu
www.ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm
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3. La cooperació entre territoris de
llengua i cultura catalanes
3.1. Consideracions generals
eVXQIHWTXHHOVjPELWVG¶~VGHODOOHQJXDLGHFUHDFLyLH[SUHVVLyGHODFXOWXUDFDWDODQHV
FRP pV KDELWXDO DPE DOWUHV OOHQJHV L FXOWXUHV QR V¶DMXVWHQ H[DFWDPHQW D OHV GLYLVLRQV
territorials DGPLQLVWUDWLYHVLSROtWLTXHVG¶DOOjRQDUUHOHQLHVGHVHQYROXSHQeVSHUDTXHVWDUDy
TXH FRP WDPEp pV HO FDV G¶DOWUHV HVSDLV FXOWXUDOV L OLQJtVWLFV G¶DUUHX GHO PyQ HQ HOV
territoris de llengua i cultura catalanes ±i entre les persones que les usen, practiquen o
estudien, siguin on siguin±DOOODUJGHOVWHPSVV¶KDQFUHDWRUJDQLW]DFLRQVDPEHOSURSzVLWGH
PDQWHQLU O¶LQWHUFDQYL L OD FRRSHUDFLy HQWUH DTXHVWV WHUULWRULV L LQGLYLGXV DPE OD SHUVSHFWLYD
G¶DVVHJXUDU-ne la pervivència, el desenvolupament, el coneixement, la promoció i el benefici
mutu.
2. En el marc europeu és molt destacable el cas del tractat de cooperació entre Bèlgica i
Països Baixos per a la Unió de la Llengua Neerlandesa (Nederlandse Taalunie. Annex 4.1),
considerat ja fa temps pels experts com un bon model a seguir. També destaquen el Consell
Nòrdic de les Llengües, un organisme específic del Consell Nòrdic que, tot i que agrupa
llengües diverses, estableix polítiques rellevants de cooperació cultural. I, encara, en un
àmbit més general, és EHQ FRQHJXGD O¶2UJDQLW]DFLy ,QWHUQDFLRQDO GH OD )UDQFRIRQLD
(Organisation Internationale de la Francophonie. Annex 4.2) que agrupa els estats on hi ha
una presència significativa de parlants francòfons, o bé aquells que hi volen ser presents per
raons històriques, interessos compartits o proximitat territorial.
0pVHQOOjG¶DOJXQHVGHFODUDFLRQVIRUPDOVO¶(VWDWHVSDQ\ROV¶KDPRVWUDWUHIUDFWDULHQWRWV
HOV jPELWV D O¶DWULEXFLy GH YDORU L DO UHFRQHL[HPHQW GH OD ULTXHVD TXH VXSRVD OD GLYHUVLWDW
cultural i lingüística existent dins del seu territori. A la pràctica, les polítiques estatals
HVSDQ\ROHV V¶KDQ FHQWUDW JDLUHEp HQ H[FOXVLYD HQ HO IRPHQW GH OD OOHQJXD L OD FXOWXUD
castellanes a través de la creació i el suport decidit a l¶,QVWLWXWR&HUYDQWHV. Probablement, és
per això que no existeixen estructures públiques estatals de reconeixement, diàleg i
promoció de la seva diversitat lingüística i cultural interna. I les institucions que tenen
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DTXHVWV REMHFWLXV VROHQ VHU GH FDUjFWHU SULYDW R Ep G¶LQLFLDWLYD Sública autonòmica, amb
restriccions a les quals es farà referència posteriorment.
3HUDWHQGUHDTXHVWEXLWLQVWLWXFLRQDOS~EOLFG¶jPELWHVWDWDOMDIDDQ\VTXHH[LVWHL[HQXQD
PXOWLWXG G¶RUJDQLW]DFLRQV G¶LQLFLDWLYD SULYDGD TXH LQWHQWHQ DWHQGUH OHV QHFHVVLWDWV G¶DTXHVW
sector. Des de la ja clàssica Galeusca (Annex 4.8) en defensa de les llengües gallega, basca
i catalana, passant per les associacions professionals que no es limiten als territoris
DGPLQLVWUDWLXVFRPVyQO¶$VVRFLDFLyG¶(VFULSWRUVHQ/OHQJXD Catalana (Annex 4.7) i acabant
DPERUJDQLVPHVVXSUDHVWDWDOVFRPOD;DU[D9LYHVG¶8QLYHUVLWDWV $QQH[ 8QDPHQFLyD
SDUW PHUHL[ O¶,QVWLWXW G¶(VWXGLV &DWDODQV $QQH[   WDQW SHU OD VHYD KLVWzULD L OD VHYD
significació acadèmica, com per la particulaULWDWGHODVHYDEDVHMXUtGLFDLHOSDSHUG¶DXWRULWDW
lingüística, que serà tractat més endavant.
5. També les institucions públiques catalanes han intentat respondre a aquesta conveniència
GH FRRSHUDFLyPDOJUDWHOV REVWDFOHVIRUPDOV '¶XQDEDQGD FDO UHFRUGDU TXH OD&RQVWLWXFLy
espanyola prohibeix la federació de comunitats autònomes i posa limitacions a les relacions
entre comunitats autònomes (art. 145.1), les formes de cooperació entre les quals han
G¶HVWDUHVWDEOHUWHVHQHOV(VWDWXWVUHVSHFWLXV DUDUHFROOLGHVDOVDUWLFOHVLGHO¶(VWDWXW
G¶$XWRQRPLD GH &DWDOXQ\D GH  DUWLFOH  GH O¶(VWDWXW G¶$XWRQRPLD GH OD &RPXQLWDW
9DOHQFLDQDGHLHOVDUWLFOHVLGHO¶(VWDWXWG¶$XWRQRPLDGHOHV,OOHV%DOHDUV
GH   VXSzVLWV TXH KDQ GH UHEUH D PpV O¶DXWRULW]DFLy GH OHV &RUWV *HQHUDOV '¶DOWUD
banda, més enllà dels obstacles jurídics, les instrumentalitzacions polítiques de les realitats
OLQJtVWLTXHV L FXOWXUDOV OD UHVLVWqQFLD D DFFHSWDU O¶HYLGqQFLD GH OD XQLWDW GH OD OOHQJXD
catalana, per exemple, o les acusacions de suposades voluntats annexionistes o
³SDQFDWDODQLVWHV´ KDQUepresentat una dificultat afegida gens menyspreable.
 /D *HQHUDOLWDW GH OD &DWDOXQ\D HQ SDUWLFXODU R GH PDQHUD FROOHJLDGD KD SURPRJXW OD
FUHDFLy G¶RUJDQLVPHV S~EOLFV DPE YROXQWDW GH FRRSHUDFLy IRUPDO HQWUH FRPXQLWDWV
DXWzQRPHV FRP O¶,QVWLWXW 5DPRQ/OXOO $QQH[   HO TXDOWpO¶REMHFWLX GHSURPRFLyH[WHULRU
de la llengua i cultura catalanes en el conjunt dels territoris que les comparteixen i que,
efectivament, va comptar amb el Govern de les Illes Balears des dels seus inicis el 2002, fins
que el 20VH¶QYDUHWLUDU(QFDQYLpVFHUWTXHV¶KLKDQDQDWLQFRUSRUDQWDOJXQVPXQLFLSLV
valencians. Per la seva banda, la Fundació Ramon Llull (Annex 4.4), de caràcter interestatal,
V¶KD SRJXW FRQVWLWXLU GHV G¶$QGRUUD L WUHEDOOD HQ FROODERUDFLy HVWUHWD DPE O¶,QVWLWXW 5DPRQ
/OXOOSHUDO¶HVWXGLSURPRFLyLGHIHQVDGHODOOHQJXDLFXOWXUDFDWDODQHV
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6LJXLFRPVLJXLHQHOPDUFG¶XQD&DWDOXQ\DLQGHSHQGHQWQRWDQVROVQRWLQGULDFDSVHQWLW
renunciar a aquests espais de cooperació territorial i entre institucions, entitats i persones en
O¶jPELWGHODOOHQJXDLODFXOWXUDTXHVHVLWXHQPpVHQOOjGHOHVIURQWHUHVDGPLQLVWUDWLYHVVLQy
que el nou estatus polític hauria de ser convertit en una gran oportunitat per fer possible allò
que fins ara ha tingut dificultats evidents per posar-se en pràctica.

3.2. Criteris i propostes
(Q SULPHU OORF FRQYp HVWDEOLU XQV FULWHULV FODUV VREUH HOV TXDOV V¶KDXULD GH EDVWLU OD
FRRSHUDFLy HQ HO WHUUHQ\ GH OD OOHQJXD L OD FXOWXUD WHQLQW HQ FRPSWH TXH D SDUW G¶XQD
concreció WHUULWRULDO DTXHVWHV VyQ UHDOLWDWV TXH WUDVSDVVHQ OD PDWHULDOLWDW ItVLFD GH O¶HVSDL L
V¶HVWHQHQDUUHXVHQVHDWHQGUHOHVIURQWHUHVDGPLQLVWUDWLYHV$TXHVWVFULWHULVSRGULHQVHUHOV
següents:
x

Convindria distingir clarament entre les lògiques polítiques i les culturals,
cadascuna de les quals ±ara quedaria perfectament establert± té àmbits de
naturalesa diferenciada. Per una banda, hi ha la comunitat política, de clares
IURQWHUHV DGPLQLVWUDWLYHV L GH O¶DOWUD OHV GLYHUVHV FRPXQLWDWV OLQJtVWLTXHV L
culturals (per la seva naturalesa, amb límits territorials poc definits) que desborden
O¶HVSDL DGPLQLVWUDWLX (Q DTXHVW VHQWLW O¶(VWDW FDWDOj KDXULD G¶DWHQGUH HQ SULPHU
lloc, els drets lingüístics i culturals de tots els seus ciutadans en tota la seva
diversitat, SDUWLFLSDQW DFWLYDPHQW HQ HOV RUJDQLVPHV GH SURPRFLy G¶DTXHVWHV
llengües i cultures. Un compromís amb el plurilingüisme equitatiu, tanmateix, que
ja té una llarga tradició a Catalunya, amb iniciatives com les promogudes per
Linguapax i Linguamón, i amb la Declaració Universal dels Drets Lingüístics ±
inicialment promoguda pel PEN Club Internacional i el Centre Internacional
Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)±, signada
precisament a Barcelona el 6 de juny de 1996.

x

Simultàniament, conYLQGULD TXH V¶DGRSWpV XQD DFWLWXG SURDFWLYD UHVSHFWH GH OD
defensa i promoció de la llengua i la cultura catalanes, que li són específiques,
PDQWHQLQW HOV DFWXDOV RUJDQLVPHV GH FROODERUDFLy ±o proposant-ne de nous± i
posant-ORVDGLVSRVLFLyGHWRWO¶HVSDL lingüístic i cultural.
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x

0DOJUDW TXH DTXHVWD THVWLy V¶KDXULD GH FLUFXPVFULXUH DO PDUF JHQHUDO GH
relDFLRQV HQWUH &DWDOXQ\DL O¶(VWDW HVSDQ\RO, i tenint en compte que el principi de
partida de la cooperació sempre hauria de ser el de la reciprocitat, pel que fa a la
llengua i cultura castellanes seria desitjable que, per atendre els interessos de la
FRPXQLWDW FDVWHOODQRSDUODQW V¶HVWDEOLVVLQ UHODFLRQV IRUPDOV, per exemple, amb
O¶Instituto Cervantes.

x

S¶KDXULD GH IHU HO PDWHL[ HQ HO FDV G¶DOWUHV FRPXQLWDWV culturals i lingüístiques
presents a Catalunya. Així, per proximitat i tradició, pel fet que la comunitat
francòfona de nacionalitat francesa o de països africans a Catalunya és molt
nombrosa ±un 15 per cent de la població catalana parla francès± o pels interessos
derivats dels intensos intercanvis comercials, podria ser desitjable que Catalunya
V¶LQFRUSRUpVDOD2UJDQLW]DFLy,QWHUQDFLRQDOGHOD)UDQFRIRQLD

x

Tota organització a favor de la cooperació entre territoris de llengua i/o cultura
catalanes hauria de ser molt escrupolosa en el respecte de les voluntats i les
especificitats de cada participant. És obvi que no es pot forçar cap voluntat política
LTXHTXDOVHYROIyUPXODTXHV¶HVWDEOtVKDXULDGHVHUFRQVHQVXDGDSUqYLDPHQW(Q
qualsevol cas, aquest principi de no predominança es podria aconseguir afavorint
una

participació

paritària

dels

membres

dels

possibles

organismes.

Particularment, seria desitjable que els participants més petits es veiessin afavorits
SHOPRGHOGHFROODERUDFLy
x

Seria fonamental TXH OHV GLYHUVHV IRUPHV GH FRRSHUDFLy SRVHVVLQ O¶qPIDVL
principalment, en els interessos comuns, i molt en concret en la defensa i
SURPRFLy G¶XQ PHUFDW OLQJtVWLF L FXOWXUDO FRP~ TXH EHQHILFLpV WRWKRP DPE
LQGHSHQGqQFLDGµRQHVSURGXwVVLQHls béns a intercanviar. Per posar un altre àmbit,
es podrien establir condicions especialment favorables en els intercanvis dins
O¶HVSDL HGXFDWLX ±HVSHFLDOPHQW O¶XQLYHUVLWDUL± i de recerca, en el sanitari i en el
comunicatiu, àrees en què actualment ja hi ha una intensa relació i on seria
FRQYHQLHQW TXH O¶HVWDEOLPHQW GHO QRXHVWDWXV SROtWLF QR VXSRVpV DUD XQD GLILFXOWDW
SHUDODVHYDFRQWLQXwWDW(QDTXHVWVHQWLWFDOGULDHYLWDUSRVDUO¶DFFHQWHQREMHFWLXV
de tipus identitari o polític per no reproduir antigues reticències.

x

Òbviament, tots els possibles projectes haurien de tenir com a referència el marc
europeu, tant des del punt de vista normatiu com des del punt de vista dels
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PRGHOV TXH RIHUHL[ L IDFLOLWD HQ HO VHQWLW TXH V¶KD GHVFULW DEDQV eV D GLU HV
tractaria de IRPHQWDU O¶HVWDEOLPHQW GHWRWDPHQD GH [DU[HVGHJHRPHWULDYDULDEOH
en funció dels objectius concrets de cada projecte.
En conseqüència, amb voluntat exploratòria i indicativa ±i si es vol, per mostrar les enormes
possibilitats que restarien obertes± més que no pas per tancar altres possibles alternatives, i
si es tenen en compte els diversos documents existents en aquest terreny que aconsellen
DTXHVWWLSXVGHYLHVHVIDQGXHVSURSRVWHVGHFUHDFLyG¶RUJDQLVPHVQRXVLGHSRWHQFLDFLyL
reforma dels existents.

3URSRVWD$&UHDFLyG¶XQDentesa de la Llengua
Catalana
(V SURSRVD OD FUHDFLy G¶XQ RUJDQLVPH S~EOLF GH FRRSHUDFLy OLQJtVWLFD L FXOWXUDO HQWUH HOV
HVWDWV DPE WHUULWRULV HQ HOV TXDOV V¶XVD OD OOHQJXD FDWDODQD HQ TXDOVHYRO GH OHV VHYHV
denominacions i variants.
6HJXLQWHOPRGHOG¶HILFjFLDSURYDGDGHOD8QLyGHOD/OHQJXD1HHUODQGHVDDTXHVWD(QWHVD±
el nom podria adoptar altres expressions com Aliança, Lliga, Consorci, Unió o fins i tot
Coalició, si es volgués utilitzar el terme emprat per la UNESCO per als acords per a la
promoció de la diversitat cultural± KDXULD GH VHU UHVXOWDW G¶XQ WUDFWDW VLJQDW HQWUH HOV FLQF
HVWDWV $QGRUUD (VSDQ\D )UDQoD ,WjOLD L &DWDOXQ\D  (Q HO FDV G¶(VSDQ\D ±com en el de
Bèlgica amb la seva Unió± la representació podria cedir-se a les ara Comunitats Autònomes
de València, Illes Balears i Aragó. En el de França, la representació podria recaure en el
&RQVHOO *HQHUDO GHO 'HSDUWDPHQW GHOV 3LULQHXV 2ULHQWDOV L D ,WjOLD HQ OD FLXWDW GH O¶$OJXHU
Caldria estudiar si la seva definiFLyLREMHFWLXVV¶DFRPRGHQDDOJXQGHOVPRGHOVGHOD8( ±
FRPO¶DEDQVHVPHQWDWEuropean Grouping for Territorial Cooperation (EGTC)± si és que fes
falta superar possibles obstacles jurídics entre els estats.
/¶(ntesa de la Llengua Catalana podria estar constituïda per:
x

Un Comitè de Govern format per membres del màxim nivell, responsables del
afers culturals dels respectius governs ±un per cada territori±, que proposarien les

Pàg 32

polítiques de cooperació en llengua i cultura les quals, per ser efectives, haurien
de ser assumides amb posterioritat pels governs de cada àmbit administratiu.
x

Una Comissió Interparlamentària que estudiaria les propostes del Consell de les
Lletres i la Cultura i, si esqueia, les elevaria al Comitè de Govern.

x

Una Autoritat Lingüística, de caràcter científic, que hauria de seguir corresponent
DOD6HFFLy)LOROzJLFDGHO¶,QVWLWXWG¶(VWXGLV&DWDODQVDVVHJXUDQWTXHFRPDUDKL
fossin representats experts de tots els territoris on hi ha presència de la llengua
catalana.

x

Un Consell de les /OHWUHV L OD &XOWXUD DPE OD SDUWLFLSDFLy G¶H[SHUWV FUHDGRUV L
productors i també de les organitzacions tant públiques com no governamentals
GHGHIHQVDLSURPRFLyGHODOOHQJXDLODFXOWXUDFDWDODQHV(QWUHG¶DOWUHVO¶,QVWLWXW
Ramon Llull; la Federació Ramon Llull; la Institució de les Lletres Catalanes;
O¶$VVRFLDFLy G¶(VFULSWRUV HQ /OHQJXD &DWDODQD OD ;DU[D 9LYHV G¶8QLYHUVLWDWV L
HQFDUD G¶DOWUHV FRP ÑPQLXP $FFLy &XOWXUDO GHO 3DtV 9DOHQFLj 2EUD &XOWXUDO
Balear, CIEMEN, Linguapax, Centre Unesco de Catalunya, PEN català, etc.

x

Una Secretaria General.

x

El finançament podria acomodar-se a la dimensió demogràfica dels parlants de
cada territori.

/HVILQDOLWDWVSULQFLSDOVGHO¶(QWHVDGHOD/OHQJXD&DWDODQDVHULHQ
x

/D FRRSHUDFLy HQ O¶HVWXGL HO FRQHL[HPHQW OD GLIXVLy L O¶~V FRUUHFWH GH OD OOHQJXD
catalana en les seves variants.

x

La promoció de la literatura catalana i de totes les formes de creació cultural que
V¶H[SUHVVLQHQDTXHVWDOOHQJXD

x

/DSURPRFLyG¶XQYHULWDEOHLHILFLHQWPHUFDWOLQJtVWLFLFXOWXUDOHQllengua catalana
en el conjunt dels territoris que hi participen.

(OSURFpVG¶HVWDEOLPHQWG¶DTXHVWD(QWHVDGHOD/OHQJXD&DWDODQDDFDXVDGHODVHYDJUDQ
ambició, podria aconsellar una implementació per fases, començant amb la creació del
Consell de les Lletres i la Cultura, la maduració del qual, amb el temps, podria culminar en la
signatura del tractat final entre els estats corresponents.
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3URSRVWD%&RQVROLGDFLyGHO¶,QVWLWXW5DPRQ/OXOO
&RQYLQGULDFRQVROLGDUO¶,QVWLWXW5DPRQ/OXOOFRPHOJUDQLQVWUXPent de projecció de la llengua
i la cultura catalanes arreu del món, tal com va ser projectat des del seu començament.
Així doncs, en el moment que fos possible, caldria completar la participació dels governs de
tots els territoris on la llengua i/o cultura catalanes hi són presents. És a dir, a més de
&DWDOXQ\D $QGRUUD OHV FRPXQLWDWV DXWzQRPHV GH O¶$UDJy OHV ,OOHV %DOHDUV L 9DOqQFLD HO
GHSDUWDPHQWGHOV3LULQHXV2ULHQWDOVLO¶$OJXHU1RFDOGLUTXHIDFLOLWDULDDTXHVWDFRQVROLGDFLy
el fet que existís un Consell Espanya-Catalunya o un Consell Ibèric com els proposats
DQWHULRUPHQW L V¶KDJXpV VLJQDW XQ WUDFWDW FRP HO VXJJHULW GH ³(QWHVD GH OD /OHQJXD
&DWDODQD´
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Annexos
1. Els models de relació entre Estats
A Europa existeixen diverses H[SHULqQFLHVG¶HVWUXFWXUHVGHUHODFLyLQWHUHVWDWDODOJXQDGHOHV
quals amb una llarga durada i bons resultats. Les més rellevants i estables són les següents:

1.1. Benelux
(OSULPHUSDVG¶DTXHVWDXQLyGHOVHVWDWVGH%qOJLFD3DwVRV%DL[RVL/X[HPEXUJHVva gestar
SHOVUHVSHFWLXVJRYHUQVDO¶H[LOLDILQDOVGHOD6HJRQD*XHUUD0XQGLDO3ULPHUHVYDQVLJQDU
un tractat monetari (Londres, 1943) i un de duaner (1944). Així, la Convenció del Benelux,
V¶DSURYjDOD+DLDLYDHQWUDUHQYLJRUO¶GHJHQHUGHEl febrer de 1958 van signar un
WUDFWDWG¶XQLyHFRQzPLFD(OHVYDFUHDUHO7ULEXQDOGH-XVWtFLDGHO%HQHOX[DPEMXWJHV
GHOVWUHVDOWVWULEXQDOVGHFDGDHVWDW(OHVYDVLJQDUXQWUDFWDWFUHDQWO¶2UJDQLW]DFLyGHO
Benelux per a la Propietat InteOOHFWXDOHQYLJRUGHVGH,HOYDGHPDQDUSDUWLFLSDU
com a una única entitat política a la World Cup de 2018 de la FIFA.
Amb un territori de 76.657 km2HO%HQHOX[UHXQHL[XQDSREODFLyGHPLOLRQVG¶KDELWDQWV
Té la secretaria general a BrXVVHOOHV /¶DVVHPEOHD SDUODPHQWjULD HVWD FRQVWLWXwGD SHU 
membres del parlament holandès, 21 del belga i 7 del de Luxemburg. El Comitè de Ministres
té capacitat de decisió en els terrenys establerts pel Tractat, capacitat per signar convenis,
fer recomanacions i establir directives que, en tots els casos cal que els respectius estats
incorporin a les respectives legislacions.
El tractat original tenia una validesa per 50 anys que expirava el 2010, i va ser substituït per
XQ³7UDFWDWGHUHYLVLyGHO7UDFWDWG¶HVWDEOLPHQWGHOD8QLy(FRQzPLFDGHO%HQHOX[´VLJQDWHO
 HQ HO TXDO V¶LQFRUSRUDUHQ QRXV WHPHV GH FRRSHUDFLy FRP OD VHJXUHWDW 'HVSUpV G¶XQ
SURFpVGH VLPSOLILFDFLyV¶KL HVWDEOHL[HQ FLQFLQVWLWXFLRQV SUzSLHV HO &RPLWqGH 0LQLVWUHV HO
Consell del Benelux; el Parlament; el Tribunal de Justícia i la Secretaria General. A més, es
PDQWpO¶2UJDQLW]DFLySHUDOD3URSLHWDW,QWHOOHFWXDO
http://www.benelux.int/
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1.2. The Nordic Council
El Consell Nòrdic, creat el 1952 també com a reacció a la Segona Guerra Mundial, amb
O¶REMHFWLXGHGLVSRVDUG¶XQPHUFDWODERUDOFRP~LIDFLOLWDUHOPRYLPHQWOOLXUHGHSHUVRQHVpV
O¶RUJDQLVPH LQWHUSDUODPHQWDUL RILFLDO GH OD5HJLy1zUGLFD (VWjIRUPDW SHU PHPEUHV GHOV
parlaments dels països i regions que en formen part: Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia
(amb 20 membres cadascun), Islàndia (amb 7 parlamentaris) i Illes Feroe, Grenlàndia i Aland
DPE GRV PHPEUHV TXH V¶KDQ G¶LQFORXUH GLQV HOV  GH O¶HVWDW GHO TXDO IRUPHQ SDUW $TXHVt
Consell fa dues reunions anuals i té la seu a Copenhagen. El 1971 va crear un Consell
Nòrdic de Ministres que coordina el dia a dia de la política per a la cooperació nòrdica. La
representació recau en el Primer Ministre, per bé que hi solen participar els ministres de
Cooperació Nòrdica.
/HV FRPSHWqQFLHV G¶DTXHVW &RQVHOO DEDVWHQ WHPHV GH VRVWHQLELOLWDW DPELHQWDO FXOWXUD
ciència, benestar, seguretat, etc. No té poder formal per ell mateix i cada govern implementa
OHVGHFLVLRQVTXHV¶KLKDQSUHV1RWUDFta temes de cooperació militar pel fet que Dinamarca,
1RUXHJDL,VOjQGLDIRUPHQSDUWGHO¶27$1LODUHVWDVyQSDwVRVQHXWUDOV'HVGHGLVSRVD
del Nordic Industrial Fund i del Nordtest and the Nordic Investment Bank. I des de 1983
GLVSRVDG¶XQ&RQVHOONòrdic per a la Política Científica. Les llengües de treball són el danès,
HOQRUXHFLHOVXHFSHUzDOHVUHXQLRQVHVGLVSRVDGHWUDGXFFLyVLPXOWjQLDDOILQqVO¶LVODQGqV
L O¶HVFDQGLQDX (O SUHVVXSRVW GHO &RQVHOO 1zUGLF GH  YD VHU GH  PLOLRQV G¶¼ TXe es
distribueix segons el PIB de cada país. El pressupost del Consell Nòrdic de Ministres, pel
mateix DQ\YDVHUGHPLOLRQVG¶¼
(O  HO SULPHU PLQLVWUHV G¶,VOjQGLD YD GHFODUDU TXH HQ FDV TXH (VFzFLD HVGHYLQJXpV
independent, seria benvinguda com a membre del Consell Nòrdic.
http://www.norden.org

1.3. Council of the Baltic Sea States
El Consell dels Estats de la mar Bàltica va ser creat el 1992 per a la cooperació
intergovernamental en medi ambient, desenvolupament econòmic, energia, educació i
cultura i seguretat civil. En són membres Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Islàndia,

Pàg 36

Letònia, Lituània, Noruega, Polònia, Rússia, Suècia i un representant de la Comissió
(XURSHD+LSDUWLFLSHQHOVPLQLVWUHVG¶DIers exteriors. El secretariat permanent està situat a
Nyborg, Dinamarca.
$PpVGHOVPHPEUHVHO&%66WpSDwVRVDPEHVWDWXVG¶2EVHUYDGRUVHQWUHHOVTXDOVKL
ha Espanya, i té establertes relacions amb 16 Partners (VWUDWqJLFV)UXLWG¶DTXHVWDYROXQWDW
de FROODERUDFLypVSHUH[HPSOHO¶DFRUGG¶LQWHUFDQYLHQWUHXQLYHUVLWDWVTXHHVFRRUGLQD
des GHOD8QLYHUVLWDWG¶8SSVDOD(O&%66QRWpSUHVVXSRVWSURSL
http://www.cbss.org

1.4. The British-Irish Council
$UUDQGHO¶$FRUGGHSDXGH'LYHQGUHV6DQWRGH%HOIDVWGHOG¶DEULOGHHVYDFUHDUHO
Consell Britànic-,UODQGqV %,&  DPE O¶REMHFWLX GH SURPRXUH XQD UHODFLy SRVLWLYD HQWUH HOV
KDELWDQWVGHOHVLOOHVLSHUIDFLOLWDUO¶H[LVWqQFLDG¶XQIzUXPSHUDOD consulta i la cooperació. El
BIC va celebrar la seva primera sessió a Londres el desembre de 1999 i té el secretariat
permanent a Edimburg. En són membres els representants dels governs irlandès, britànic,
HVFRFqV JDOOqV GH O¶,OOD GH 0DQ GHOV HVWDWV GH -HUVH\ L GH *XHUQVH\ L GH O¶H[HFXWLX
G¶,UODQGD GHO 1RUG eV D GLU HQ VyQ PHPEUHV GH JRYHUQV HVWDWDOV L UHJLRQDOV DPE HVWDWXV
SROtWLFVGLYHUVRV(QWRWDODSOHJDXQDSREODFLyGHPpVGHPLOLRQVG¶KDELWDQWV
(O &RQVHOO HV UHXQHL[ GRV FRSV O¶DQ\ DPE HOV primers ministres i altres membres dels
JRYHUQVLV¶RUJDQLW]DHQJUXSVGHWUHEDOODPEDJHQGDSUzSLD/HVVHYHVjUHHVGHWUHEDOOVyQ
OD SODQLILFDFLy WHUULWRULDO OD GHPRJUDILD OD LQFOXVLy GLJLWDO O¶HQHUJLD HO PHGL DPELHQW
O¶KDELWDWJHODSULPHUDLQIjQFia, la inclusió social, el transport, la drogoaddicció, les llengües
PLQRULWjULHV OD FRRSHUDFLy LQWHUSDUODPHQWjULD OD FXOWXUD HO WXULVPH O¶HVSRUW O¶HGXFDFLy OD
8QLy (XURSHD L WHPHV UHODWLXV D O¶HPSUHVRQDPHQW L OD OOLEHUWDW FRQGLFLRQDO (OV DFRUGV HV
prenen per consens, tot i que no són vinculants. També existeix una Assemblea
Parlamentària Britànica-Irlandesa, amb la mateixa composició que el BIC.
http://www.britishirishcouncil.org/
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2. Organitzacions de caràcter transfronterer
$ PpV GH OHV JUDQV RUJDQLW]DFLRQV HVPHQWDGHV H[LVWHL[ XQ HQRUPH TXDQWLWDW G¶DFRUGV GH
cooperació interestatal especialitzades, tant per raó de la pròpia relació fronterera com dins
de les polítiques que promou la UE. Com es veurà, en pocs casos es pot entendre la
frontera com un obstacle, sinó que sol esdevenir per ella mateixa un espai de relacions
LQWHQVHV TXH VyQ OD UDy GH OD FUHDFLy G¶XQ JUDQ QRPEUH G¶RUJDQLW]DFLRQV TXH OHV UHJXOHQ L
intensifiquen els intercanvis.
La política regional europea afavoreix la creació de tota mena de projectes de cooperació,
YLQFXODWVDOVIRQVHVWUXFWXUDOVTXHV¶KLGHGLTXHQ/HVWUHVYLHVSULQFLSDOVVyQDTXHVWHV
x

/¶2EMHFWLX GH &RRSHUDFLy 7HUULWRULDO (XURSHD HQ HO VHX FDStWRO WUDQVIronterer,
WDPEp DQRPHQDW ,QWHUUHJ (V WUDFWD G¶XQ SURJUDPD G¶DMXWV DOV SURMHFWHV GH
superació de les fronteres interiors de la Unió. A Catalunya li toca el Programa
Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra.

x

/¶$JUXSDFLy (XURSHD G¶,QWHUqV (FRQzPLF $(,(  (V WUDFWD G¶XQD ILJXUD MXUtGLFD
UHJXODGDGHVGHSHUDOIRPHQWGHODFRRSHUDFLyHFRQzPLFDG¶DJHQWVSULYDWV
RS~EOLFVHQWRWO¶HVSDLHXURSHX

x

/¶(XURSHDQ*URXSLQJIRU7HUULWRULDO&RRSHUDWLRQ (EGTC). És una figura recent del
dret europeu (2006) que facilita les cooperacions territorials transfrontereres
plenament integrades i temàticament obertes. Permet que aquestes accions de
cooperació tinguin plena capacitat jurídica i autonomia financera.

En posarem alguns exemples vinculats al nostre entorn geogràfic més proper, sense ànim
G¶H[KDXVWLYLWDW

2.1. Comunitat de Treball dels Pirineus
,PSXOVDGDSHO&RQVHOOG¶(XURSDO¶DEULOGHQDL[LDOD&RPXQLWDWGH7UHEDOOGHOV3LULQHXV
(CTP), que aplega un consorci de quatre comunitats autònomes espanyoles (Aragó,
Navarra, País Basc i Catalunya), tres regions administratives franceses (Aquitània, MigjornPirineus i Llenguadoc-Rosselló) i Andorra. Gràcies al Tractat francoespanyol de Baiona, des
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de 1995 és una entitat jurídica de dret públic espanyol. El seu objectiu és la contribució al
desenvolupament de les regions del massís pirinenc, afavorint la cooperació transfronterera.
El 2005 van signar una Convenció Interadministrativa de Cooperació Transfronterera que ha
permès crear el Consorci del CTP.
Els seus àmbits de treball són la qualitat de vida dels ciutadans, la millora del transport, el
desenvolupament econòmic, la joventut, la preservació del medi natural i el turisme
VRVWHQLEOH HQWUH G¶DOWUHV $Slega un territori de 211.941 km2 i una població de prop de 18
PLOLRQVG¶KDELWDQWV/DSjJLQDZHERIHUHL[YHUVLRQVHQIUDQFqVHVSDQ\ROHXVTXHUDFDWDOjL
occità.
www.ctp.org

2.2. Euroregió Pirineus-Mediterrània
Organització de cooperació entre Catalunya, Balears, Migdia-Pirineus i Llenguadoc5RVVHOOy(OO¶$UDJyYDVXVSHQGUHODVHYDSDUWLFLSDFLyDO¶RUJDQLVPH$FWXDFRPDOREE\
D%UXVVHOOHVHQTXDOLWDWG¶(*7&DPEO¶REMHFWLXGHFUHDUXQSROGHGHVHQYROXSDPHQWHVWDEOH
basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori i per contribuir a la
FRQVWUXFFLy G¶XQD (XURSD XQLGD VROLGjULD L SURSHUD DOV FLXWDGDQV /¶(XURUHJLy UHSUHVHQWD
PpVGHPLOLRQVG¶KDELWDQWV  /DVHFUHWDULDJHQHUDOpVD%DUFHORQD
www.euroregio.eu/

2.3. Hospital Transfronterer de la Cerdanya
3ULPHU FHQWUH G¶DWHQFLy VDQLWjULD WUDQVIURQWHUHU G¶(XURSD LQWHJUDW SHU OD *HQHUDOLWDW GH
&DWDOXQ\D L HO *RYHUQ IUDQFqV UHXQLWV HQ XQDIXQGDFLy FRQYHUWLGD HQ (*7& /¶REMHFWLX GHO
projecte és miOORUDUO¶DFFpVDOVVHUYHLVVDQLWDULVGHOHVFRPDUTXHVGHOD&HUGDQ\DLHO&DSFLU
Atendrà una població estable de 30.000 habitants i puntes de 150.000 en períodes turístics.
http://www.hcerdanya.eu
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2.4. Centre de Coordinació Policial i Duanera del
Pertús
3ODWDIRUPD GH FRRSHUDFLy HQWUH OHV SROLFLHV IUDQFHVD HVSDQ\ROD L HOV 0RVVRV G¶(VTXDGUD
amb algunes activitats finançades per Interreg, creat el 2002 i al que es van incorporar els
0RVVRVO¶DQ\
També existeix un projecte finançat per la UE (FEDER) de Cooperació territorial operativa
Espanya-França-Andorra 2007-2013, signat entre la Gendarmerie de la regió LlenguadocRosselló, la Guàrdia Civil de la 7a zona de Catalunya i la Policia de la Generalitat-Mossos
G¶(VTuadra de Catalunya. El seu objectiu és el foment del treball en temes conjunts, millorar
HO FRQHL[HPHQW GHOV LGLRPHV G¶DPEGyV FRVWDWV GH OD IURQWHUD OD FRRSHUDFLy RSHUDWLYD SHU
PLOORUDUO¶HILFLqQFLDHQODSUHYHQFLyLSHUVHFXFLyGHGHOLFWHVLHOGHVHQYROXSament de sistemes
G¶LQWHUFDQYLG¶LQIRUPDFLy

2.5. Cambra de Comerç BIHARTEAN
(V WUDFWD G¶XQD [DU[D WUDQVIURQWHUHUD SHU IRPHQWDU OHV UHODFLRQV HPSUHVDULDOV HQWUH OHV
cambres de comerç de Guipúscoa a Euskadi i de Baiona al País Basc francès, a través
G¶XQD$EIE
http://www.bihartean.com/

2.6. Mission Opérationelle Transfrontalière
eV XQ RUJDQLVPH IUDQFqV TXH LQWHJUD DGPLQLVWUDFLRQV G¶DUUHX G¶(XURSD OD *HQHUDOLWDW GH
Catalunya i Andorra en són membres) per promoure projectes transfronterers davant dels
estaments estatals francesos i les institucions europees.
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
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$VVHPEOHDGH5HJLRQVG¶(XURSD
/¶$5( YD VHU FUHDGD HO  SHU WDO G¶DIDYRULU HO WUHEDOO FRQMXQW GH OHV UHJLRQV HXURSHHV L
tenir un paper actiu en la construcció europea. És la xarxa més gran de regions, i hi
participen 230 regions de 35 països. Catalunya va participar en la seva creació, i el president
Jordi Pujol la va presidir entre 1992 i 1996. Té la seu a Estrasburg.
http://www.aer.eu/

2.8. Quatre MRWRUVG¶(XURSD
Organització creada el setembre de 1988 a Stuttgart, on té la seu, pels presidents de BadenWürttemberg, Roine-Alps, Llombardia i Catalunya. El seu objectiu és la cooperació
econòmica i la contribució a la internacionalització de les regions i els seus ciutadans en tel
marc de la UE. Els seus projectes estan relacionats amb temes com la societat civil i la
participació ciutadana, la formació professional o la protecció climàtica.
http://www.4motors.eu

3. Organitzacions transfrontereres no
governamentals
També mereixen atenció algunes organitzacions de caràcter privat que fan lobby a la Unió
(XURSHD DIDYRU GH SRWHQFLDU OHV UHODFLRQV GH O¶(L[ 0HGLWHUUDQL L HQ SDUWLFXODU GHO FRUUHGRU
ferroviari.

,QVWLWXW,JQDVL9LOODORQJDG¶(FRQRPLDL
Empresa (IIVEE)
/¶,QVWLWXW ,JQDVL 9LOODORQJD G¶(FRQRPLD L (PSUHVD ,,9((  pV XQD LQVWLWXFLy TXH DJUXSD
empresaris, professionals i institucions de Catalunya, Andorra, el País Valencià, les Illes
Balears i a la Catalunya Nord amb la intenció de fomentar la cooperació entre les regions del
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Mediterrani nord-RFFLGHQWDO/¶,,9((KDGHGLFDWPpVGHGHXDQ\VDWUHEDOODUHQSURMHFWHVGH
YLWDOLPSRUWjQFLDFRPKRKDGHPRVWUDWVHUHOGHO¶HL[PHGLWHUUDQLLODQHFHVVLWDWGe coordinar
HVIRUoRVHQWUHOHVHFRQRPLHVFDWDODQDYDOHQFLDQDEDOHDUG¶$QGRUUDLGHOD&DWDOXQ\D1RUG
a favor de les infraestructures de transport que connecten i vertebren aquest territori amb els
principals mercats europeus.
http://www.iivee.org

(XURUHJLyGHO¶$UF0HGLWHUUDQL (85$0
/¶(85$0 pV XQD LQLFLDWLYD TXH QHL[ GH O¶,QVWLWXW ,JQDVL 9LOODORQJD G¶(FRQRPLD L (PSUHVD
)RUPDGD SHU XQ HL[ DPE VLPLOLWXGV HFRQzPLTXHV L VRFLDOV O¶(XURUHJLy GH O¶$UF 0HGLWHUUDQL
(Euram) està formada, principalment, pels territoris de Catalunya, el País Valencià, les Illes
%DOHDUV $QGRUUD L OD &DWDOXQ\D 1RUG 'XX D WHUPH XQ JUDQ QRPEUH G¶LQLFLDWLYHV GH
cooperació i activitats de lobby, en les quals participen de vegades institucions públiques de
diferents nivells, grups de regions o agrupacions de ciutats, associacions civils i empreses o
[DU[HVG¶HPSUHVHVHQIURQWG¶DOWUHVLQVWLWXFLRQVSHUUHVROGUHSUREOHPHVFRQFUHWVTXHDIHFWHQ
les persones o les empreses.
http://euroregioeuram.eu

3.3. FERRMED
eV XQD DVVRFLDFLy VHQVH jQLP GH OXFUH FRQVWLWXwGD D %UXVVHOOHV O¶DJRVW GH  9D VHU
creada a iniciativa del món empresarial per a contribuir a la millora de la competitivitat
europea a través de la SURPRFLy GHOV ³HVWjQGDUGV )(550('´ GH SRWHQFLDFLy GH OHV
connexions dels ports i aeroports amb els seus respectius hinterlands i impulsar el Gran Eix
Ferroviari Escandinàvia-Rin-Roine-Mediterrani Occidental. És una organització liderada des
de Catalunya per fer lobby pel corredor mediterrani.
http://www.ferrmed.com
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4. Les organitzacions de caràcter cultural i
lingüístic
Internacionals

4.1. Nederlandse Taalunie (Unió de la Llengua
Neerlandesa)
El 1980, els regnes de Bèlgica i dels Països Baixos van signar una Convenció que creava la
8QLyGHOD/OHQJXD1HHUODQGHVDDPEO¶REMHFWLXGH³LQWHJUDUHQHOVHQWLWPpVDPSOLGHOWHUPH
els Països Baixos i la Comunitat Neerlandesa de Bèlgica en el domini de la llengua i les
OOHWUHV´8QGRPLQLTXHV¶HQWpQHQHOVHQWLWGHO¶HVWXGLFLHQWtILFGHODOOHQJXDHQWDQWTXHPLWMj
G¶H[SUHVVLy O¶HVWXGL GH OHV OOHWUHV HQ WDQW TXH DUW O¶HQVHQ\DPHQW GH OD OOHQJXD HQ WDQW TXH
vehicle de les relacions socials. La Nederlandse Taalunie actua com a autoritat lingüística en
tot el domini del neerlandès, que és parlat per 23 milions de persones (fonamentalment als
Països Baixos i a Bèlgica, però també als territoris de Sud-Amèrica de Curaçao, Surinam,
Aruba i St. Martin) i que és llengua oficial de la Unió Europea.
Aquest tractat únic al món és considerat pels experts com a exemplar en la defensa, estudi i
SURPRFLyG¶XQDOOHQJXDHQXQjPELWLQWHUHVWDWDO/D8QLyGLVSRVDGHOVVHJHQWVzUJDQVXQ
Comitè de Ministres format per dos membres de cada part, principalment els ministres
G¶HGXFDFLyLFXOWXUDIODPHQFLKRODQGqVTXHGHWHUPLQHQODSROtWLFDOLQJtVWLFDGHOD8QLyXQD
Comissió Interparlamentària paritària amb almenys catorze membres, la meitat de cada
parlament; un Consell per la Llengua i les Lletres Neerlandeses, format per experts en
aquests camps, i un Secretariat General. La Unió és finançada en una proporció de dos
terços pels Països Baixos i un terç per Bèlgica. A més dels recursos públics, es finança per
partners públic-privats.
http://taalunie.org/nederlandse-taalunie-0
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4.2. Organisation internationale de la
Francophonie
La Francofonia és una organització internacional creada el 1970 (amb el nom formal
G¶$Jence de Coopération Culturelle et Technique, que des de 2005 és O¶2UJDQLVDWLRQ
internationale de la Francophonie) i representa els països i regions que tenen la llengua
francesa com a primera llengua, on hi és habitual o també on hi ha una notable vinculació
amb la cultura francesa. Comprèn 57 estats membres ±GHOVTXDOVWUHVFRPD³DVVRFLDWV´± i
vint observadors. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la cultura franceses,
intensificant la cooperació entre els seus membres. Es calcula que al món hi ha uns 220
PLOLRQVGHSDUODQWVIUDQFzIRQVSHUzHOVHVWDWVPHPEUHVWHQHQXQVPLOLRQVG¶KDELWDQWV
/¶HVWUXFWXUDGHO¶RUJDQLW]DFLyHVWjFRQVWLWXwGDSHU
x

El Secretariat General, elegit per quatre anys a la Cimera biennal.

x

La Cimera, que és la màxima DXWRULWDWFRQVWLWXwGDSHOVFDSVG¶(VWDW

x

/D &RQIHUqQFLD GH 0LQLVWUHV GH OD TXDO VyQ PHPEUHV HOV PLQLVWUHV G¶$IHUV
(VWUDQJHUVLTXHQ¶DVVHJXUDHOIXQFLRQDPHQWHQWUH&LPHUHV

x

El Consell Permanent de la Francofonia, format pels ambaixadors dels estats
membres, presidits pel Secretari general.

x

/¶$VVHPEOHDGH3DUODPHQWDULVDPEUHSUHVHQWDFLyGHSDUODPHQWV

x

/¶$JqQFLD GH OD )UDQFRIRQLD TXH pV O¶HQFDUUHJDGD GH JHVWLRQDU HOV SURJUDPHV
culturals, científics, tècnics, i econòmics i legals que es decideixen a les Cimeres.
7DPEp GLVSRVD GH FLQF $JqQFLHV HVSHFLDOLW]DGHV XQLYHUVLWjULD G¶DOFDOGHV GH
IXQFLRQDULV790RQGHLOD8QLYHUVLWDW6HQJKRUG¶$OH[DQGULD

Els objectius de la Francofonia queden ben establerts a la seva Carta, actualitzada per la
Conferència miQLVWHULDO GHO  GH QRYHPEUH GH  D $QWDQDQDULYR 0DGDJDVFDU  ³/D
Francofonia, conscient dels lligams que crea entre els seus membres el fet de compartir la
llengua francesa i valors universals, i desitjant posar-los al servei de la pau, la cooperació, la
solidaritat i el desenvolupament estable, té per objectius afavorir: la instauració i
desenvolupament de la democràcia, la prevenció, la gestió i la regulació dels conflictes, i el
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VXSRUWDO¶(VWDWGHGUHWLDOVGUHWVGHO¶+RPHODLQWHQVLILFDFLyGHOGiàleg de les cultures i les
FLYLOLW]DFLRQV O¶DFRVWDPHQW GHOV SREOHV SHU DO VHX FRQHL[HPHQW PXWX HO UHIRUoDPHQW GH OD
VROLGDULWDW D WUDYpV G¶DFFLRQV GH FRRSHUDFLy PXOWLODWHUDO HQ YLVWD G¶DIDYRULU O¶H[SDQVLy GH OHV
VHYHVHFRQRPLHVLODSURPRFLyGHO¶HGXFDFLyLGHODIRUPDFLy´
http://www.francophonie.org/

Àmbit lingüístic i cultural català
Públiques

4.3. Institut Ramon Llull
/¶,5/pVXQRUJDQLVPHS~EOLFSHUDODSURPRFLyH[WHULRUGHODOOHQJXDLODFXOWXUDFDWalanes.
Va ser creat el 2002 com a consorci entre el Govern de la Generalitat i el Govern Balear. Els
VHXVjPELWVG¶DFWXDFLyVyQHOVHVWXGLVDFDGqPLFVODWUDGXFFLyOLWHUjULDHOSHQVDPHQWHVFULW
en català i totes les formes de producció cultural. Es regeix per una Junta Rectora, presidida
rotatòriament pels president del govern de la Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears,
GH OD TXDO IRUPHQ SDUW GLYHUVRV UHSUHVHQWDQWV G¶RUJDQLW]DFLRQV FRP O¶,QVWLWXW G¶(VWXGLV
&DWDODQV OD;DU[D G¶8QLYHUVLWDWV /OXtV 9LYHV OD,QVWLWXFLyGH OHV/OHWUHV&DWDODQHV O¶,QVWLWXW
G¶(VWXGLV%DOHjULFVHQWUHG¶DOWUHV$L[tPDWHL[WpXQ&RQVHOOGH'LUHFFLyLXQGLUHFWRU
(Q O¶jPELW DFDGqPLF Wp DFRUGV DPE PpV GH  FHQWUHV L XQLYHUVLWDWV RQ HV IDQ HVWXGLV
catalans. També prRPRXODWUDGXFFLyDDOWUHVLGLRPHVG¶REUHVOLWHUjULHVLGHSHQVDPHQWDPE
VXSRUW DOV HGLWRUV TXH OHV SXEOLTXHQ (Q HO WHUUHQ\ GH O¶DUW GLIRQ OD OLWHUDWXUD FDWDODQD L
SURPRX OD SUHVqQFLD G¶DUWLVWHV GH &DWDOXQ\D HQ O¶jPELW LQWHUQDFLRQDO 7p RILFLQHV D %HUOLn,
Londres, Nova York i París.
http://www.llull.cat

4.4. Fundació Ramon Llull
La Fundació Ramon Llull es va constituir a Andorra el 2008 com a fundació pública entre el
*RYHUQG¶$QGRUUDLO¶,QVWLWXW5DPRQ/OXOO(OV¶KLYDLQFRUSRUDUHO&RQVHOO*HQHUDOGHOV
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3LULQHXV 2ULHQWDOV OD FLXWDW GH O¶$OJXHU L O¶$VVRFLDFLy ;DU[D GH FLXWDts valencianes Ramon
Llull. Es regeix per un patronat, la presidència del qual és exercida pel cap de Govern
G¶$QGRUUD'LVSRVDG¶XQ&RQVHOO$VVHVVRUIRUPDWSHUWqFQLFVLSURIHVVLRQDOVLG¶XQGLUHFWRUR
gerent responsable de la gestió econòmica, administrDWLYDRSHUDWLYDLG¶H[HFXWDUHOVDFRUGV
presos per la Fundació. Els actuals estatuts són del gener de 2010.
/D )5/ Wp FRP D ILQDOLWDW O¶HVWXGL SURPRFLy L GHIHQVD GH OD OOHQJXD FDWDODQD OD SURMHFFLy
exterior de la llengua i la cultura catalanes; vetllar pel compliment de la legislació sobre la
OOHQJXDLFROODERUDUDPEO¶,QVWLWXW5DPRQ/OXOOHQDTXHOOVREMHFWLXVFRLQFLGHQWV
http://www.fundacioramonllull.cat

4.5. Institució de les Lletres Catalanes
La ILC és una entitat autònoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
FUHDGD HO  (O VHXDQWHFHGHQW pVO¶RUJDQLVPHKRPzQLP FUHDW HO  HQSOHQDJXHUUD
FLYLOSHUHVFULSWRUVILGHOVDOD5HS~EOLFD(OVH¶QYDQUHIRUPDUHOV(VWDWXWVper la cessió
G¶DOJXQHVGHOHVVHYHVFRPSHWqQFLHVDO¶,QVWLWXW5DPRQ/OXOOLDO¶,QVWLWXW&DWDOjG¶,QG~VWULHV
Culturals.
És regida per una Junta de Govern, el degà o degana, un Consell Assessor i la direcció.
Tant la Junta com el Consell estan integrants per representants de les associacions
SURIHVVLRQDOV GHO VHFWRU L SHU O¶DGPLQLVWUDFLy /D VHYD IXQFLy pV SURPRXUH OD OLWHUDWXUD L OD
lectura, protegir i difondre el patrimoni literari català i donar suport als escriptors en llengua
catalana i a les associacions del sector.
Cultura.gencat.cat/ilc

,QVWLWXWG¶(VWXGLV&DWDODQV
/¶,QVWLWXW G¶(VWXGLV &DWDODQV pV XQD RUJDQLW]DFLy FUHDGD HO  SHU OD 'LSXWDFLy GH
%DUFHORQDDLQLFLDWLYDG¶(QULF3UDWGHOD5LED7pSHUVRQDOLWDWMXUtGLFDGHGUHWS~EOLFDPEEDVH
privada. El seu paper és el mateix de les acadèmies científiques, i per això forma part de la
8QLy $FDGqPLFD ,QWHUQDFLRQDO GHV GH  3DUWLFXODUPHQW pV O¶DXWRULWDW OLQJtVWLFD
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legitimada per tots els sectors culturals de les terres de llengua catalana. Una condició,
G¶DOWUDEDQGDUHFRQHJXGDSHUOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHVGHLUHIRUoDGDSHUOD/OHL
1/1998 de Política Lingüística. Segons el seus estatuts, renovats el 2001, el seu àmbit
G¶DFWXDFLyV¶HVWpQDWRWHVOHVWHUUHVGHOOHQJXDLFXOWXUDFDWalanes.
/¶,(& HVWj RUJDQLW]DW HQ  VHFFLRQV DFDGqPLTXHV L DFWXDOPHQW SHU  VRFLHWDWV ILOLDOV (OV
òrgans de govern són el Ple, el Consell Permanent i el President. Cada secció és formada
per un màxim de 28 membres, i és regida per un Consell Permanent propi.
www.iec.cat

No governamentals

$VVRFLDFLyG¶(VFULSWRUVHQ/OHQJXD&DWDODQD
És una entitat professional que aplega els escriptors i escriptores en llengua catalana. Va ser
fundada el 1977 i actua en el conjunt dels territoris de parla catalana. La seva creació havia
estat suggerida a les conclusions del Congrés de Cultura Catalana celebrat del 1975 al
1977.
Els seus objectius són la defensa dels interessos professionals davant dels organismes
S~EOLFV L OHV LQVWLWXFLRQV FXOWXUDOV OD RUJDQLW]DFLy G¶DFWLYLWDWV VREUH O¶RILFL G¶HVFULXUH OD
promoció i representació dels seus autors i autores, i el manteniment de la seva presència al
PyQFXOWXUDOQDFLRQDOLLQWHUQDFLRQDO/¶$(/&FRPSWDDPEPpVGHDVVRFLDWV
http://www.escriptors.cat/

4.8. Galeusca
5HIHULGD DO FRQMXQW GH O¶(VWDW KHP GH PHncionar a una iniciativa entre gallecs, bascos i
FDWDODQV O¶DQRPHQDGD Galeusca QDVFXGD HQ XQ DFWH SROtWLF FHOHEUDW O¶ GH 6HWHPEUH GH
1923, per coordinar les reivindicacions de totes tres nacions. Va ser convocada pels partits
Estat Català, Acció Catalana i membres dels moviments galleguista i basc, i també se
O¶DQRPHQj 7ULSOH $OLDQoD 'HVSUpV GH OD *XHUUD &LYLO HV UHQRYj HO SDFWH D 0q[LF HQWUH
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exiliats de totes tres comunitats culturals. Tanmateix, és a partir de 1984 que el nom
Galeusca és recuperat pHUDGRQDUQRPDO¶HQFRQWUHDQXDOGHOHVDVVRFLDFLRQVG¶HVFULSWRUV
GH OHV WUHV OOHQJHV TXH V¶KD FHOHEUDW ILQV DUD GH PDQHUD LQLQWHUURPSXGD (O  HV
IRUPDOLW]D OD FUHDFLy G¶XQD )HGHUDFLy Galeusca, IRUPDGD SHU O¶$VVRFLDFLy G¶(VFULSWRUV HQ
Llengua Catalana, la Asociación de Escritores en Lingua Galega i O¶Euskal Idazleen Elkartea.
Els seus objectius són la representació, promoció i defensa dels escriptors en aquestes tres
llengües; la coordinació entre els seus membres per a la defensa dels drets professionals;
O¶DFWXDFLy GDYDQW GHOV RUJDQLVPHV S~EOLFV O¶LPSXOV GH OD QRUPDOLW]DFLy GHO IHW OLWHUDUL L HO
foment de les relacions amb altres federacions o associacions relacionades amb la
producció literària.
http://www.escriptors.cat/?q=galeusca_cronologia

;DU[D9LYHVG¶8QLYHUVLWDWV
,QVWLWXFLyVHQVHjQLPGHOXFUHFUHDGDO¶RFWXEUHGHD0RUHOODTXHDFWXDOPHQWDSOHJD
universitats de quatre estats europeus, que formen el que es pot considerar una regió
XQLYHUVLWjULD WUDQVIURQWHUHUD GH O¶(XURSD 0HGLWHUUjQLD (Q IRUPHQ SDUW DGPLQistracions
públiques i privades, i ofereix serveis per a la cooperació en xarxa entre les seves
universitats: gestió de projectes, suport a la recerca i mobilitat, divulgació del coneixement i
RUJDQLW]DFLy G¶DFWLYLWDWV IRUPDWLYHV (Q FRQMXQW UHSUHVHQWD .000 estudiants, 40.000
professors i 10.000 PAS. Així mateix, posa en contacte 12 parcs científics i tecnològics.
La Xarxa Vives és regida per un Consell General format per tots els rectors en igualtat de
representació del qual en depèn la presidència semestral rotatòria, una Comissió Permanent
amb representants de totes les universitats, disset Comissions de Treball i una Secretaria
Executiva.
www.vives.org
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)HGHUDFLyG¶2UJDQLW]DFLRQV
Internacionalment Reconegudes (FOCIR)
(V WUDFWD G¶XQD RUJDQLW]DFLy QR JRYHUQDPHQWDO FUHDGD HO  SHU D OD FRQFHUWDFLy GH OHV
associacions catalanes interessades en el foment de la seva presència internacional. És una
HQWLWDW G¶LQIRUPDFLy L VHUYHLV DOV VHXV DVVRFLDWV L XQ FHQWUH G¶HVWXGLV VREUH OD GLSORPjFLD
pública i la paradiplomàcia.
Algunes organitzacions internacionals estableixen la condició prèvia de representar un Estat
per tal de poder-ne ser membre. La FOCIR agrupa aquelles organitzacions catalanes que ja
tenen una representació internacional, i aquelles que volen iniciar un procés de
UHFRQHL[HPHQW LQWHUQDFLRQDO $FWXDOPHQW HQ IRUPHQ SDUW XQD VHWDQWHQD G¶HQWLWDWV VREUHWRW
GHOPyQGHO¶HVSRUWODFXOWXUDODFLqQFLDODMRYHQWXWLFROOHJLVSURIHVVLRQDOVHQWUHG¶DOWUHV.
/D )2&,5 HV UHJHL[ SHU XQV HVWDWXWV DSURYDWV HO  L V¶RUJDQLW]D HQ XQD $VVHPEOHD
General, una Junta Directiva i el Secretariat
www.focir.cat
___________________

Aquest informe sobre ³Les relacions de cooperació entre Catalunya L O¶(VWDW HVSDQ\RO´ ha
estat elaborat pel Consell Assessor de la Transició Nacional, que està integrat per:

Carles Viver i Pi-Sunyer

Núria Bosch i Roca

President

Vicepresidenta

Enoch Albertí i Rovira

Germà Bel i Queralt
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Carles Boix i Serra

Salvador Cardús i Ros

Àngel Castiñeira i Fernández

Francina Esteve i García

Joan Font i Fabregó

Rafael Grasa i Hernández

Pilar Rahola i Martínez

Josep Maria Reniu i Vilamala

Ferran Requejo i Coll

Joan Vintró i Castells

Víctor Cullell i Comellas
Secretari
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