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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL JxCat SOBRE LES DIFICULTATS AMB QUÈ ES
TROBA EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT PER A FER
LA SEVA FEINA A L’EXTERIOR (tram. 302-00093/13).

L’acció exterior del Govern de Catalunya continua sent perseguida, criminalitzada,
judicialitzada i espiada per les institucions i aparells de l’Estat espanyol. Una acció
exterior que, a més de legítima, s’ajusta a allò que preveu el marc legislatiu actual.
L’acció exterior és, per tant, un dret, un deure i un mandat polític del Govern.
Catalunya, a més, compta amb un teixit viu en el marc de la societat civil organitzada
que ha participat i enriquit –quan no ha substituït– l’acció exterior de Catalunya. La
llarga trajectòria dels Casals Catalans arreu del món, la determinació internacional de
les Cambres de comerç catalanes o la bona feina al llarg dels anys de la FOCIR
(Federació d’Organizacions Catalanes Internacionalment Reconegudes) en són
exemples destacats i significatius.
Aquesta quantitat i aquesta diversitat d’actors catalans a l’exterior compta, però, amb
un denominador comú que ens explica arreu del món: el coneixement, el
reconeixement i la promoció dels drets humans en la seva dimensió individual i
col·lectiva.
Per tot això el Parlament de Catalunya:

1. Reconeix l’esforç i la feina del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert en
un escenari de repressió continuada per part de les institucions de l’Estat. En un
món interconnectat i on els països són interdependents, és més important que
mai que el Govern de la Generalitat sigui present amb veu pròpia a tot arreu, i
per això es reconeix l’esforç de rellançament del Diplocat o en el fet de
mantenir, reforçar i crear noves Delegacions del Govern a l’Exterior, com a eina
de representació del Govern i de les seves prioritats polítiques a nivell
internacional.
Aprovat: 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP) i 59 vots en contra (PSC-Units,
Vox, ECP, Cs i PPC)

2. Condemna la persecució política a la que es troba sotmès el Departament d’Acció
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Exterior i Govern Obert per part de les institucions de l’Estat. Persecució que és
especialment visible en el cas del Tribunal de Cuentas espanyol, que ha menat una
causa contra els alts càrrecs del departament durant l’última dècada que manté
l’amenaça de reclamacions per valor de 5,4 milions d’euros a 34 ex-alts càrrecs del
govern, en una operació política que té per objectiu la seva mort civil així com
promoure la por i l’autocensura entre aquells que desenvolupen, des del rigor i el bon
fer, la legítima i legal acció i representació exterior de la Generalitat.
Aprovat: 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 51 vots en contra (PSC-Units,
Vox, Cs i PPC) i 8 abstencions (ECP)

3. Reconeix els Casals Catalans, les comunitats catalanes organitzades a través de la
Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), com també tots els catalans i
catalanes enxarxats via Catalans al Món. Lafede.cat i les coordinadores d’ONG de
Girona i de Lleida per la bona feina dins i fora de Catalunya promovent la presència i
l’acció exterior de la societat catalana i en la cooperació i l’educació per al
desenvolupament. També vol reconèixer la feina d’entitats com l’Assemblea Nacional
Catalana i les seves assemblees exteriors, Òmnium Cultural o la Plataforma per la
Llengua, per la seva defensa dels drets humans i col·lectius a través de la seva acció
política i associativa, explicant la situació de conflicte i la continuada repressió política
que es viu al país. Finalment, el Parlament de Catalunya reconeix la tasca que du a
terme el Consell per la República en l’àmbit internacional, gracies a la llibertat que li
proporciona actuar de fora de l’estat espanyol, tasca destinada a donar a conèixer el
conflicte polític entre Catalunya i l’estat i a fer entendre que la seva resolució només
és possible des del respecte del dret a l’autodeterminació dels pobles, recollit al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics de NNUU.
Aprovat: 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP) i 59 vots en contra (PSC-Units,
Vox, ECP, Cs i PPC)
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