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10. POLÍTICA INTERNACIONAL
Introducció
L'independentisme català, sempre ha tingut, per raons elementals, present la dimensió
internacional de la seva lluita. El seu objectiu mai ha estat reformar l'Estat espanyol,
sinó anar‐se'n i crear‐ne un de català, lliure, sobirà i democràtic.
En els anys noranta del segle XX, l'independentisme segueix de molt a prop els
processos de creació de nous estats a Europa, fet que reforça els seus plantejaments i
el fa créixer de forma considerable. Cada cop és més evident que la independència no
és un tema tabú. A més, la fi de la Guerra Freda, facilita que determinades potències
mundials es declarin desacomplexadament favorables a les noves independències,
sobretot si aquestes pressuposen el respecte als drets humans, i la formació d'un nou
Estat democràtic. Aquest és el cas dels Estats Units, el paper del qual ha estat clau en
les independències de Montenegro i, sobretot, de Kosovo. Washington, també ha
tingut un paper determinant en el procés de pau a Irlanda, que si bé no ha donat lloc a
la reintegració de l'illa de forma immediata, a ningú se li escapa que aquesta es
produirà a mig termini.
Tot plegat ha fet que l'independentisme constati que la dimensió internacional, en un
món globalitzat és encara més imprescindible en el procés d'accessió a la
independència. Com a exemples darrers, tenim l'enorme impacte assolit per
esdeveniments tals com la manifestació dels 10.000 a Brussel∙les (març 2009) o els
referèndums populars sobre la independència dels darrers mesos. En tots ells, el ressò
internacional ha estat molt superior a mobilitzacions més domèstiques, tot i que molt
més massives, com la del 18 de febrer del 2006 o la del 1 de desembre del 2007.
A hores d'ara, Catalunya ja figura com a possible estat independent a mig termini
(2020). La Unió Europea i els Estats Units en són plenament conscients, malgrat que
oficialment es facin els desinteressats. Però si algú és conscient d'aquesta possibilitat
és el govern espanyol. D'aquí la seva oposició aferrissada al reconeixement a la
independència de Kosovo. Un posicionament que el posa a costat de Rússia i Xina
contra la majoria de la Unió Europea i constitueix un problema greu en les relacions
diplomàtiques amb els Estats Units.
Reagrupament també fa de la internacionalització de la independència de Catalunya,
una de les seves prioritats. El seu objectiu no és ni reformar l'estat espanyol ni
gestionar l'autonomia. El seu objectiu és construir un Estat català independent i
democràtic. Una República de Catalunya.
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La dimensió global, imprescindible
En el segle XXI, Catalunya ha de tenir ben present que el seu món és el Món, és a dir,
que o es globalitza o la globalitzen. Per globalitzar entenem que ha de tenir una
presència el màxim d'àmplia possible arreu del món en tots aquells àmbits (polític,
econòmic, cultural, social, esportiu, artístic, etc.) on aporti una contribució originària i
enriquidora del patrimoni de la Humanitat. Aquesta presència ha de ser directa i mai
subordinada a un altre actor (Espanya, França) que, com l'experiència ho acredita,
sempre tendeix a rebaixar‐ne la seva rellevància.
Dit amb altres paraules, la presència de Catalunya al món és imprescindible per a la
promoció i la defensa dels nostres interessos i el suport dels milers de catalans que
viuen, treballen, estudien o viatgen arreu del món, com sempre hem fet al llarg de la
nostra història.
Reagrupament, tanmateix, planteja un pas més. A banda de promoure la presència de
les empreses, la cultura, la llengua catalanes al món, considera inajornable el
desenvolupament d'una presència diplomàtica pròpia.
L'activació d'una Diplomàcia, permetrà Catalunya establir relacions d'igual a igual amb
tots els Estats i participar en totes les organitzacions internacionals que tractin d'afers
del nostre interès, és una mesura imprescindible.
La implementació d'una política diplomàtica pròpia, tindrà per objectiu, en una
primera etapa, aconseguir les complicitats necessàries per tal que un cop el Parlament
de Catalunya aprovi la Declaració d'Independència, la comunitat internacional
reconegui el nou estat de forma immediata o, en tot cas, en el termini de temps més
breu possible.
Els instruments estratègics per desenvolupar aquesta política diplomàtica, són com a
mínim dos: el Ministeri d'Afers Exteriors i el Servei Diplomàtic.
Aquesta proposta contrasta clarament amb el model de relacions exteriors que fins ara
han desenvolupat els successius governs autonòmics. El model autonòmic de relacions
exteriors s'ha abstingut sempre d'intervenir en les relacions diplomàtiques
considerades competència exclusiva del govern de Madrid. Es diferenciava, doncs,
entre relacions o actuacions exteriors (normalment de tipus comercial, cultural,
acadèmic, etc.) i les relacions diplomàtiques que són les que porten a terme els Estats
sobirans i el producte de les quals vinculen políticament les parts que hi participen.

L'absència de l'element diplomàtic en les delegacions catalanes a l'exterior ha
comportat el seu permanent supervisió i control pels serveis diplomàtics espanyols.
Aquest control sovint ha arribat a extrems ridículs, com l'exigència de fer ús de les
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ambaixades per allotjar‐s'hi o del parc mòbil diplomàtic ‐amb bandereta espanyola
inclosa, naturalment‐ pels desplaçaments.
Per altra banda, les oficines del govern autonòmic de torn, majoritàriament de
caràcter comercial, cultural, empresarial, etc. no tenen de cap de les maneres estatus
diplomàtic.
A continuació es relacionen un seguit de propostes elaborades pel Grup de Treball
d'Internacional de Reagrupament, per tal que siguin incloses, si s'escau, en el
Programa Electoral.

PROPOSTES DEL GRUP DE TREBALL D'INTERNACIONAL PER AL
PROGRAMA ELECTORAL DE REAGRUPAMENT
La República de Catalunya ha de ser un actor més en l'escena internacional. És una
condició imprescindible per promoure els nostres interessos tant a nivell col∙lectiu
(seguretat, economia, cultura, etc.), com individual (persones, empreses).
Per aconseguir‐ho, cal ser reconegut com a membre de la comunitat internacional
d'estats sobirans. Quant més ampli sigui aquest reconeixement, la nostra posició en
l'escenari mundial estarà més consolidada, i en conseqüència, les possibilitats
d'intercanvis mútuament beneficiosos s'incrementaran.
Tota política internacional, tanmateix es caracteritza per tres dimensions: els actors,
les prioritats i els eixos de treball.

1. Els Actors
La competència en política internacional ‐incloses les relacions diplomàtiques,
naturalment‐ l'exerceixen, entre d'altres, els següents actors:

‐ El Ministeri d'Afers Exteriors
‐ El Servei Diplomàtic
En conseqüència, el GT proposa la creació d'aquests dos organismes que tindran per
objectiu defensar els interessos de Catalunya al Món, i, en una primera etapa,
aconseguir el reconeixement de Catalunya com a Estat sobirà per la comunitat d'Estats
i les organitzacions internacionals, amb aquest motiu Reagrupament impulsarà i
coordinarà l’elaboració del Llibre Blanc de la Independència de Catalunya.

124

Organitzant el nostre futur lliure
PROPOSTA 01
Reagrupament promourà la creació a l'interior del Govern de Catalunya d'un Ministeri
d'Afers Exteriors, encarregat de gestionar la política internacional tant en el seu
vessant diplomàtic (relacions amb altres Estats i amb els organismes internacionals)
com en el seu vessant d'afers exteriors (relacions sectorials).
PROPOSTA 02
Reagrupament promourà la creació del Servei Diplomàtic, encarregat de vetllar i
promoure, tant davant de la resta d'estats del món, com de les organitzacions
internacionals de les quals Catalunya formi part, pels interessos nacionals. El Servei
Diplomàtic estarà compost, entre d'altres, pels Ambaixadors i els Cònsols Generals.
PROPOSTA 03
Reagrupament impulsarà i coordinarà l’elaboració del Llibre Blanc de la Independència
de Catalunya, per tal de facilitar el reconeixement de Catalunya com a estat sobirà per
part de la comunitat d'estats i les organitzacions internacionals.

2. Prioritats
Tota política internacional es dissenya a partir d'una determinació de prioritats. En el
cas de Catalunya, les prioritats vénen marcades, en una primera etapa, per la
necessitat d'aconseguir, un cop aprovada la Declaració d'Independència, el
reconeixement per part de la comunitat d'estats i de les organitzacions internacionals.
Per aconseguir‐ho, considerem que Catalunya ha de prioritzar les seves relacions
diplomàtiques amb:
‐ La Unió Europea
‐ Els Estats Units
‐ Les Organitzacions Internacionals
‐ Espanya
‐ El Mediterrani
La Unió Europea
La Unió Europea és l'àmbit econòmic i cultural on Catalunya es troba ja inserida.
L'accés a la Independència comportarà la nostra presència directa en totes les seves
institucions decisionals, representatives i consultives, de manera que la defensa i la
promoció dels nostres interessos serà molt més eficient i efectiva. La independència a
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més assegurarà el manteniment de Catalunya a la zona euro. Aquesta presència serà
proporcional al nostre pes dins la UE, seguint els barems habituals (població,
contribució financera, etc.).
PROPOSTA 04
Reagrupament considera que Catalunya tindrà una presència directa en totes les
institucions decisionals, representatives i consultives de la Unió Europea, essent‐ne
membre de ple dret.
Dins la Unió Europea, Catalunya buscarà unes relacions el més estretes possibles amb
tots i cadascun dels seus membres. Per raons diverses, però, posarà un especial èmfasi
en les relacions amb els nostres veïns França i Espanya (veure més avall), i per raons
econòmiques i/o historicoculturals amb Alemanya i Itàlia.
PROPOSTA 05
Reagrupament és favorable que Catalunya, dins la Unió Europea com a membre de ple
dret, aprofundeixi les relacions amb tots els Estats membres. Tanmateix, emfasitzarà
les relacions de bon veïnatge.
Els Estats Units
Catalunya vol mantenir amb els Estats Units una relació el més estreta possible, basada
en la confiança mútua, uns valors compartits, uns interessos econòmics i de seguretat
comuns.
PROPOSTA 06
Reagrupament considera clau que Catalunya mantingui amb els Estats Units una
relació privilegiada basada en una comunitat d'interessos morals, polítics i estratègics.
Les organitzacions internacionals
La globalització en els darrers cinquanta anys i escaig s'han desenvolupat un gran
nombre d'organitzacions internacionals per tal de regular el món. Moltes d'aquestes
organitzacions són formades per Estats i tenen per objectiu fer front als reptes globals
de forma coordinada. La Catalunya independent sol∙licitarà des del primer moment
l'ingrés en totes aquelles que tractin de temes del seu interès en tots els àmbits.
PROPOSTA 07
Reagrupament considera que Catalunya ha de sol∙licitar de forma immediata, un cop
accedeixi a la Independència, la presència directa a l'ONU i a totes les agències i
institucions que en depenen i són del seu interès estratègic. El mateix farà amb les
altres organitzacions estratègiques com són l'OTAN, les institucions econòmiques
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mundials i regionals (BM, FMI, OMC, OCDE, etc), i les d'altres àmbits com les culturals,
les d'ajuda al desenvolupament, etc.
Espanya
És voluntat de Catalunya, mantenir una relació d'amistat i cooperació en tots els
àmbits amb la nostra veïna Espanya, sempre des d'una perspectiva d'igual a igual i de
mutu reconeixement. Un cop resolts els temes de la divisió dels actius i passius, i
aclarit la qüestió de la doble nacionalitat, s'obrirà un període de franca col∙laboració i
cooperació.
PROPOSTA 08
Reagrupament és partidari que Catalunya desenvolupi una relació d'amistat i
cooperació amb el Regne d'Espanya, tant durant el període d'accessió a la
Independència, com amb posterioritat a aquesta.
PROPOSTA 09
Reagrupament es compromet a que, immediatament després de la declaració
d'Independència, el govern català creï una Agència encarregada de negociar la divisió
dels actius i dels passius amb el Regne d'Espanya. De forma optativa, aquesta Agència
també podrà encarregar‐se d'altres qüestions bilaterals com la gestió de la conca de
l'Ebre, per exemple.
PROPOSTA 10
Reagrupament és partidari que el govern català estableixi un Fons de Reserva
Financera per la Independència, el Desenvolupament i el Benestar, dels ciutadans i les
empreses del país, amb recursos procedents de la fi de l'espoli fiscal i d'altres que es
determinaran en el seu moment.
Mediterrani
El Mediterrani ha estat històricament un àmbit d'influència i d'intervenció de
Catalunya. L'accés a la Independència, ens ha de permetre recuperar el protagonisme
en la zona que ja tingueren els nostres avantpassats. En aquest sentit, la República de
Catalunya impulsarà una ambiciosa política mediterrània adreçada a estrènyer els
lligams entre tots els Estats riberencs, tant del nord, com del sud. Igualment
participarà en aquelles iniciatives tendents a garantir la pau, i la col∙laboració i defensa
dels drets humans arreu de la zona mediterrània.
PROPOSTA 11
Per Reagrupament el Mediterrani és una àrea d'interès prioritari de Catalunya i es
compromet a que el govern impulsi tots els lligams possibles amb tots els Estats
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riberencs sense excepció, amb una especial atenció a Itàlia, el Marroc, Algèria i Tunis.
També que participi en aquelles iniciatives tendents a garantir‐hi la pau, la
col∙laboració i la defensa dels drets humans.
El Mediterrani és la cruïlla de tres de les religions que històricament han tingut un gran
pes en el desenvolupament històric de Catalunya com a poble. Ens referim al
cristianisme, l’islamisme i el judaisme. Tot i que la República de Catalunya és un Estat
laic, cal respectar les creences de tots els seus ciutadans, si les tenen, sempre i quan
aquestes siguin tolerants, i respectin la legalitat
vigent. En aquest sentit,
desenvoluparà relacions fraternals amb les diferents institucions que les representen.
PROPOSTA 12
Reagrupament és partidari que Catalunya desenvolupi una relació sòlida, cordial i al
més alt nivell amb les institucions representatives de les diferents confessions
religioses que s’hi practiquen, bo i mantenint el caràcter laic de Catalunya.

Les creences religioses no poden, en cap cas, promoure la vulneració la legislació que
en cada moment es doti Catalunya.

3. Eixos
A banda de les prioritats ja esmentades, la política internacional de Catalunya tindrà
uns eixos de caràcter transversal que han de guiar també la nostra presència al món.
L'Economia
Catalunya, en tant que actor global, ha d'aspirar a ser present en tots els mercats
econòmics d'arreu del món, més enllà dels que ja s'han esmentat com a prioritaris.
Entre els mercats d'importància estratègica cal esmentar, sense cap mena de dubte,
els dels Estats emergents (Brasil, Rússia, Índia i Xina), així com determinades potències
regionals com Sud‐àfrica, Indonèsia, Mèxic, etc.
PROPOSTA 13
Per Reagrupament, la Independència, en el context de la globalització, permetrà
Catalunya ser més present encara als mercats emergents arreu del planeta i implicar‐
se en estretes relacions bilaterals amb països com Brasil, Rússia, Índia Xina. Així com
també amb potències regionals com Sud‐àfrica, Indonèsia i Mèxic, entre d'altres.
Per al seu desenvolupament econòmic, Catalunya tindrà una política energètica de
caràcter estratègic destinada a aconseguir tots aquells recursos necessaris per
impulsar la seva capacitat productiva i donar els serveis bàsics a tots i cadascun dels
seus ciutadans.
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PROPOSTA 14
Reagrupament es compromet a que Catalunya impulsarà una Política Energètica,
destinada a aconseguir els recursos energètics (petroli, gas, aigua, electricitat i altres),
bé produint‐los ella mateixa, bé com a conseqüència de l'establiment de Tractats i
acords internacionals amb aquells països productors i distribuïdors.
Catalunya impulsarà una ambiciosa política comercial exterior, de difusió dels
productes fets a Catalunya.
PROPOSTA 15
Reagrupament es compromet a llançar una campanya de promoció dels productes
MADE IN CATALONIA, dels quals destacarà la seva qualitat i alt valor afegit
Igualment també farà del Turisme un reclam per atraure visitants i inversions al país,
sempre garantint‐ne un ús sostenible i no de baix valor. Per aconseguir aquest propòsit
és imprescindible disposar d'infraestructures de primer nivell, tant aeroportuàries,
com marítimes i terrestres.
PROPOSTA 16
Reagrupament considera imprescindible portar a terme campanyes globals de
promoció del Turisme, crear la marca “CATALONIA”, vetllar per la construcció de les
infraestructures adients i garantir la màxima qualitat de servei.
PROPOSTA 17
Reagrupament proposa impulsar una marca “EXCELENCE FROM CATALONIA” per a la
creació de start‐ups capdavanteres en ciència i tecnologia.
La Seguretat
Catalunya implementarà una política de seguretat tant a nivell interior com exterior.
En aquest darrer vessant, impulsarà serveis d'informació i de protecció per al seu
personal diplomàtic i per a tots aquells ciutadans que visquin, treballin, estudiïn o
viatgin arreu del món. Per aconseguir aquesta finalitat, a banda de la presència directa
allà on sigui necessari, Catalunya col∙laborarà amb tots aquells serveis de seguretat, de
defensa i d'informació estrangers que consideri necessari.
PROPOSTA 18
Reagrupament considera que Catalunya ha d'impulsar polítiques actives de seguretat
exterior, tant a nivell d'informació i de protecció per a tots aquells ciutadans catalans
que es trobin a l'estranger. En aquest sentit col∙laborarà amb els serveis de seguretat
internacionals o nacionals que consideri necessari.

129

Organitzant el nostre futur lliure
A banda de la protecció dels nacionals, la política de seguretat exterior de Catalunya
anirà adreçada a aconseguir un món en pau, on es respectin els drets humans i
s'eradiquin les amenaces bèl∙liques, terroristes i totalitàries.
PROPOSTA 19
Per Reagrupament, en la seva política de seguretat exterior, Catalunya posarà com a
prioritat, a banda de la protecció dels nacionals, la consecució de la pau i el respecte
als drets humans, en totes i cadascuna de les seves dimensions, tant individuals com
col∙lectives
Cultura, Educació,
Catalunya ha de promocionar a l'exterior el coneixement de la seva llengua i cultura i
les arts, a través d'instruments que en remarquin la seva qualitat i la seva aportació
genuïna a la diversitat i la riquesa globals.
PROPOSTA 20
Reagrupament considera que Catalunya ha d'impulsar aquelles institucions que
difonguin arreu del món el coneixement de la llengua, la cultura catalanes i les arts
(Institut Ramon Llull, per exemple), dotant‐les de recursos suficients per tal de portar a
terme la seva tasca amb excel∙lència. També es crearà una potent xarxa d'entitat
catalanístiques arreu del món.

També Catalunya promourà arreu del món el sistema educatiu i universitari català com
a marca de qualitat, per tal de formar els millors investigadors i docents i formar
graduats altament qualificats.
Cooperació Internacional i Ajuda al Desenvolupament. Immigració
En tant que Estat pertanyent al món desenvolupat, Catalunya té el deure de cooperar i
ajudar els països que es troben en un entorn subdesenvolupat o amb greus
mancances bàsiques. En aquest sentit, impulsarà una política de cooperació
internacional i d'ajuda al desenvolupament, l'objectiu de la qual sigui aconseguir que
els beneficiaris puguin aconseguir, en el termini més breu possible, abandonar la seva
dependència exterior. També ha d'ajudar a construir un model de relacions globals
molt més igualitari, en tots els ordres.
PROPOSTA 21
Per Reagrupament és clau que Catalunya emprengui una política de cooperació
internacional i ajuda al desenvolupament destinada en darrer terme a treure de la
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dependència els estats que ara s'hi troben. També a construir un model de relacions
globals molt més igualitari.
En tant que estat del món desenvolupat, Catalunya és un país receptor d'immigració,
fenomen que cal que sigui controlat i regulat per tal que produeixi els efectes més
positius possibles, tant pels nou arribats com per a la societat receptora.
PROPOSTA 22
Per Reagrupament, Catalunya ha de desenvolupar una política de control i gestió dels
fluxos migratoris que tingui per objectiu aconseguir un arrelament dels nouvinguts
sense que això desestabilitzi les comunitats receptores. Això implicarà mantenir
estrets contactes amb les autoritats dels països d'origen d'aquesta població immigrant.
Promoció de la Catalunya Exterior
La diàspora de 1939, així com les diverses conjuntures econòmiques posteriors, va
provocar una sortida de Catalunya d'una part important de la seva població, i
notablement de no pocs professionals, intel∙lectuals, quadres, artistes, treballadors
que s'establiren arreu. Les comunitats catalanes a l'exterior, organitzades en Casals o
entitats catalanistes, formen una xarxa d'una gran riquesa que cal impulsar i reforçar,
perquè també en certa mesura són ambaixadors del país arreu del món.
PROPOSTA 23
Per Reagrupament, Catalunya ha d'impulsar les comunitats de catalans que al llarg del
temps s'han anat constituint arreu del món, dotant‐les de recursos de tot tipus,
d'informació i de serveis, per tal que puguin també exercir un rol de promoció del país
en la seva terra d'acollida, fent possible que totes aquestes comunitats interiors i
exteriors es mantinguin comunicades en xarxa.
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