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3.3. LA CATALUNYA GLOBAL

Catalunya, en tant que nació, ha de buscar el seu lloc al món. Perquè Catalunya compti en el món global i es
pugui desenvolupar econòmicament qui s’ha d’internacionalitzar també és la societat catalana. Els actors de
l’acció exterior del país són el conjunt dels agents econòmics, socials i culturals. Les seves activitats, i fins i tot
les de molts ciutadans en particular, han d’incorporar en el seu dia a dia la projecció a l’exterior i la presència
internacional.
Catalunya ha de ser l’exemple paradigmàtic d’una nació glocal: global en la seva concepció internacional i local a
l’hora de promocionar i donar a conèixer la seva personalitat nacional.
Apostem per una política de relacions exteriors que permeti a Catalunya participar activament en l’àmbit
internacional, amb consciència de la seva part de responsabilitat al món, i també amb una clara voluntat de
garantir el reconeixement de la seva personalitat diferenciada. Catalunya ha de potenciar el seu paper d’actor
global, tot basant-se en els principis de solidaritat, transparència i col·laboració. Una missió que també aposti per
una relació seriosa, professional, innovadora, creadora de valor amb les institucions europees. I que configuri una
cooperació que prioritzi el foment dels valors democràtics, l’impuls del desenvolupament econòmic i social, i la
pau.
Defensem un model català de cooperació que interpreti el món a través de la seva diversitat cultural i lingüística
i dugui a terme una cooperació inèdita a Europa i necessària al Sud, fonamentada en el coneixement, el
reconeixement i la promoció dels drets humans individuals i, sobretot, col·lectius.

Lideratge
655. Portarem a terme una política de relacions exteriors que promogui la màxima integració possible de
Catalunya al món.
656. Reposicionarem Catalunya en l’imaginari europeu i aconseguirem un reconeixement institucional,
social, cultural, econòmic i nacional més gran.
657. Treballarem perquè Catalunya es relacioni amb el màxim nombre d’actors internacionals de relleu, tot
prioritzant els contactes amb criteris de qualitat i fomentant les xarxes i els beneficis mutus.
658. Aprofitarem el potencial de Barcelona, capital de Catalunya, per projectar-nos internacionalment.
659. Treballarem per tal que es desplegui la Unió pel Mediterrani i Barcelona esdevingui la capital mediterrània, i per fer d’aquesta àrea una zona d’estabilitat política, de progrés i de diàleg.
660. Liderarem el desenvolupament de l’euroregió mediterrània de la qual Catalunya forma part.
661. Potenciarem think-tanks, amb vocació i sentiment de treballar pel país i amb voluntat d’esdevenir
centres de referència a escala mundial, tot parant atenció a les iniciatives en aquest sentit que ja hi
hagi i dotant-les dels mitjans necessaris per situar-les internacionalment amb els paràmetres de qualitat i excel·lència que Catalunya mereix.
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662. Crearem, d’acord i en cooperació amb les universitats catalanes, una Escola d’Afers Internacionals
que en el futur ha de poder fornir el Govern de la Generalitat d’experts en política internacional d’alta
qualificació.
663. Oferirem serveis d’informació i assessorament a la població sobre les diferents regions i països, des
de l’òptica catalana, i potenciarem les relacions comercials internacionals de les empreses catalanes
en els diversos sectors d’activitat, així com la presència catalana en fòrums importants.

Participació, influència i creació d’opinió
664. Assegurarem la presència catalana en els diferents organismes i comitès de treball de la Unió Europea (de manera especial en els Consells de Ministres) de manera que el nostre país pugui col·laborar
activament en l’elaboració, la implementació i l’avaluació de les polítiques europees.
665. Assolirem el reconeixement oficial de la llengua catalana a les institucions europees.
666. Negociarem la presència institucional catalana en organismes internacionals i en la formulació de
polítiques internacionals, incloent-hi la UNESCO, l’OMS i l’OIT i organitzacions interestatals com la
Francofonia.

Institucions i òrgans
667. CiU aspira, quan les circumstàncies econòmiques ho permetin, a la creació d’un Departament
d’Exteriors en la línia de situar Catalunya al món.
668. Assegurarem la presència institucional catalana arreu del món, amb una dotació suficient de recursos, que permeti potenciar i consolidar les relacions exteriors de Catalunya en tots els àmbits i
reforçar el paper de la Generalitat a l’estranger.
669. Reforçarem políticament la presència catalana a Brussel·les, d’acord amb el model de les regions
europees més avançades i de les nacions europees amb personalitat política semblant a la catalana.
670. Crearem la Comissió Assessora de Projecció i Relacions Internacionals de Catalunya, com a òrgan de
participació de la societat civil i de personalitats rellevants de diferents àmbits i un perfil internacional.
671. Impulsarem el projecte de llei que regularà l’organització de la política de relacions exteriors i
europees, les funcions i relacions entre els diferents organismes i unitats, els àmbits d’actuació i els
objectius principals.

Polítiques i actuacions
672. Crearem el portal Catalonia.cat, porta d’entrada virtual al nostre país per a qualsevol visitant.
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Col·laboració
673. Consolidarem relacions estables i sovintejades amb totes les representacions de governs estrangers
a Catalunya, principalment a través del cos consular, i promourem projectes conjunts.
674. Donarem suport a les comunitats catalanes a l’exterior i dinamitzarem els instruments, com una xarxa global de catalans al món, que permetin als ciutadans de l’exterior de participar de la vida del país.
675. Internacionalitzarem tots els departaments de la Generalitat, fomentarem els acords i les iniciatives
interregionals, transfrontereres i internacionals, i promourem els intercanvis internacionals de la resta
d’administracions.

Cooperació
676. Concentrarem totes les competències en polítiques de cooperació, pau i drets humans, actualment
disperses per diversos organismes i conselleries, en un únic organisme integrat dins l’àmbit de Relacions Internacionals i Cooperació.
677. Crearem un registre propi de cooperants i promourem programes de recol·locació per quan tornen a
Catalunya, tot facilitant que professionals públics i privats puguin treballar en aquest camp.
678. Seguint les recomanacions de la UE, dedicarem esforços perquè el 2015 s’aconsegueixi destinar el
0,7% a cooperació. Plantejarem una nova fórmula de càlcul del percentatge dedicat a la cooperació,
que eviti conceptes que ﬂuctuïn en situacions d’adversitat econòmica. Així mateix, treballarem per
demostrar quin és el percentatge d’Ajuda Oficial al Desenvolupament real de Catalunya en el conjunt
de l’Estat vinculat al finançament autonòmic i al dèficit fiscal.
679. Per proximitat, i com emissor principal de ﬂuxos migratoris al nostre país, prioritzarem les actuacions
destinades al desenvolupament del continent africà, sense menystenir els projectes consolidats
actualment en altres àrees geogràfiques del món.
680. Prioritzarem iniciatives en els camps on Catalunya pot ser un referent internacional, com és el cas
del sanitari.
681. Promourem la professionalització dels cooperants com a font de garantia de millora de l’ajut. En
l’àmbit universitari, complementarem l’oferta de màsters actual amb la creació de crèdits de lliure
elecció específics per donar una formació genèrica en el camp de la cooperació internacional.
682. Promourem la contractació de cooperants dels països d’origen.
683. Treballarem per la implicació de les persones nouvingudes com a agents de codesenvolupament
dels seus països d’origen.
684. Fomentarem la transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les fases dels projectes de cooperació, com a generador real de canvis i desenvolupament, i treballarem programes per potenciar
la promoció de la democràcia, la llibertat i la defensa dels drets humans.
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685. Incrementarem la presència i l’acció de Catalunya davant de les agències i organitzacions internacionals, sense detriment del suport als actors de cooperació de Catalunya.
686. Catalunya, per qualitat i per tradició, ha d’ocupar un nínxol propi de mercat en el camp de la cooperació internacional. Per fer-ho, fomentarem la cooperació bilateral sense renunciar a l’acord i a
la col·laboració d’organitzacions i institucions catalanes de prestigi i amb una trajectòria coneguda i
reconeguda.
687. Ens comprometem a garantir els principis de la Declaració de París sobre l’eficàcia en l’ajut al desenvolupament.
688. Donarem suport a mecanismes innovadors de finançament del desenvolupament.
689. Impulsarem la reforma de la Llei de cooperació per adequar-la a la situació actual.
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