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1. MARC LEGAL 

 

La Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, regula els 
drets i l’estatut dels presidents de la Generalitat que deixen d’exercir les funcions 
pròpies de llur càrrec. Aquesta llei té per objecte garantir que el presidents de la 
Generalitat, un cop hagin cessat, puguin atendre llurs necessitats personals i 
polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes funcions exercides; 
amb el reconeixement, l’atenció i el suport deguts. 

Amb aquest propòsit, la llei esmentada, en el seu article 6, estableix que el Govern ha 
de regular el règim estatutari dels expresidents, determinar els mitjans personals i 
materials que s’han de posar a llur disposició, establir el règim de precedències que 
corresponguin en els actes públics i adoptar els serveis de seguretat que es consideri 
necessaris.  

Així mateix, en l’article 7, s’estableix que el Govern ha de facilitar als expresidents de 
la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d’una oficina adequada a les 
responsabilitats i a les funcions exercides, i la dotació pressupostària per al seu 
funcionament ordinari i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que 
corresponguin. 

El Decret 195/2003, d’1 d’agost , pel qual s’aprova el règim estatutari dels expresidents 
de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa la llei i estableix al seu article 4 que 
disposaran dels recursos següents: 

x Tres llocs de treball adscrits al seu servei, amb dedicació especial. Les 
persones que ocupin aquests llocs tindran la consideració de personal eventual. 
I aquests llocs de treball s’inclouran dins la relació de llocs de treball de personal 
eventual del Departament de la Presidència. 

x Una dotació pressupostària per a despeses d’oficina, atencions de caràcter 
social i, si s’escau, despeses per al lloguer d’immobles, en la quantia que 
estableixi anualment la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

x Un automòbil de representació amb xofer, proporcionats pel Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

x Els serveis de seguretat necessaris per al desenvolupament de les seves 
funcions. 
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D’altra banda, l’article 7.2 de la llei, disposa la obligació dels expresidents d’elaborar 
una memòria anual amb el contingut següent: 

a) La descripció de les activitats dutes a terme durant el període corresponent. 

b) La informació detallada sobre les despeses de funcionament de l’oficina i sobre les 
despeses derivades de l’exercici dels drets i les obligacions reconegudes per aquesta 
llei, d’acord amb l’assignació pressupostària assignada. 

Cal finalment establir que l’Oficina del 130è president Carles Puigdemont és una unitat 
administrativa del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i li 
són d’aplicació les normes i els procediments establerts per la Generalitat. 
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2. INTRODUCCIÓ  

 

L’any 2018 fou el primer any d’entrada en funcionament de l’Oficina del 130è president 
Carles Puigdemont. En concret, l’Oficina va néixer amb el nomenament del 
responsable de l’Oficina, Josep Lluís Alay, amb la Resolució PRE/1635/2018, d’11 de 
juliol de 2018. Posteriorment fou nomenat Jordi Finestres com a responsable tècnic, 
amb la Resolució PRE/2609/2018, de 6 de novembre de 2018 i Glòria Sala com a 
secretària, amb la Resolució PRE/1177/2019, de 3 de maig de 2019. 

L’Oficina es troba en un edifici de la Generalitat de Catalunya, el Palau Centelles i, per 
tant, no té cap cost addicional per al pressupost del Departament de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, ni en despeses de lloguer ni en despeses de seguretat 
addicional. 

En aquest edifici ja estaven -i continuen en l’actualitat- el Consell de Garanties 
Estatutàries de Catalunya, l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i dependències del propi 
Departament de la Presidència. 

 

Aquesta Memòria ha estat tancada a 29 de juny de 2020. 
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3. ACTIVITATS COORDINADES PER L’OFICINA DE CARLES 
PUIGDEMONT  

 
 

3.1 VIATGES INSTITUCIONALS  
 

 Dublín (Irlanda) / 29-30 de gener de 2019 

 Berlín (Alemanya) / 11-12 de febrer de 2019 

 Groningen (Països Baixos) / 13 de febrer de 2019 

 Brussel·les (Bèlgica) / 15 de febrer de 2019  

 Brussel·les (Bèlgica) / 18 de febrer de 2019  

 Anvers (Flandes, Bèlgica) / 21 de febrer de 2019 

 Zuric (Suïssa) / 27 de febrer de 2019 

 Brussel·les (Bèlgica) / 4 de març de 2019  

 Brussel·les (Bèlgica) / 22 de març de 2019  

 Neumünster (Alemanya) / 25 de març de 2019 

 Kortrijk (Flandes, Bèlgica) / 5 d’abril de 2019 

 Oxford (Regne Unit) / 28 de maig de 2019 

 Hamburg (Alemanya) / 3 de juny de 2019 

 Ginebra (Suïssa) / 27 de juny de 2019 

 Koksijde (Flandes, Bèlgica) / 7 de setembre de 2019 

 Lugano (Suïssa) / 13-14 de setembre de 2019 

 Sindelfingen (Alemanya) / 24 de setembre de 2019 

 Sint-Niklaas (Flandes, Bèlgica) / 3 d’octubre de 2019 

 Brussel·les (Bèlgica) / 8 d’octubre de 2019  

 Roeselare (Flandes, Bèlgica) / 15 d’octubre de 2019  

 Brussel·les (Bèlgica) / 15 de novembre de 2019  

 Brussel·les (Bèlgica) / 20 de desembre de 2019   
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3.2  CONFERÈNCIES 
 

 Dublín (Irlanda) / 29 de gener de 2019 

“Independence, Nationalism and Democracy” 
 

 Brussel·les (Bèlgica) / 18 de febrer de 2019 
 
“Catalonia and the trial on the referèndum: a challenge for the EU” 
 

 Brussel·les (Bèlgica) / 22 de març de 2019 
 
“La langue des signes catalane, un patrimoine linguistique et culturel catalan” 

 
 Kortrijk (Flandes, Bèlgica) / 5 d’abril de 2019 

“The road to Catalan self-determination: why now” 

 
 Ajacciu (Còrsega, França) / 7 de maig de 2019 (videoconferència) 

 “La Catalogne, une affaire européenne”  

 
 Oxford (Regne Unit) / 28 de maig de 2019 

Carles Puigdemont | Full Address and Q&A 

 
  Ginebra (Suïssa) / 27 de juny de 2019 

 
“Le pouvoir est aux mains des gens qui l'exercent aux urnes” 
 

 
 Roeselare (Flandes, Bèlgica) / 15 d’octubre de 2019 

 
“Wat met Europa?” 
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3.3 PUBLICACIÓ D’ARTICLES  

 
 12 de febrer de 2019. The Guardian (Regne Unit) 

 
 “Spain’s trial of Catalan separatists is an alarming act of state 

repression”  
 

 
 4 d’abril de 2019. Vilaweb, El Punt Avui i Diario.es (Espanya) *Conjunt amb 

Toni Comín i Clara Ponsatí)  
 

 “Anem junts al Parlament Europeu”  

 
 14 d’octubre de 2019. The Guardian (Regne Unit) 

 
 “Spain’s imprisonment of Catalan leaders is a desperate move that 

will backfire” 

 
 

 17 d’octubre de 2019. Le Monde (França) *Conjunt amb el MHP Torra 
 

 “La solution à la crise catalane passe par le dialogue, la 
démocratie et l’autodétermination” 

 
 

 21 d’octubre de 2019. Time (Estats Units) 
 

 “Dear Spain, let’s talk about Catalonia’s future”  

 
 

 26 d’octubre de 2019. Komsomolskaya Pravda (Rússia) 
 

 “Евросоюз позволяет полиции одного из своих государств-
членов применять насилие против граждан” 
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 27 d’octubre de 2019. Blick (Suïssa) 
 

 „Die Katalonien-Krise geht uns alle an!“ 
 

 
 2 de desembre de 2019. La Presse Canadienne (Quebec, Canadà) 

 
 “Lettre aux Québécois” 

 
 

 3 de desembre de 2019. The New York Times (Estats Units) 
 

 “Outdated Borders Are Strangling Liberal Democracy” 
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3.4 LLIBRES PUBLICATS  

El president Puigdemont publica el seu segon llibre d’ençà és a l’exili: Re-unim-nos. 
Reflexions sobre el retorn a la unitat. El primer llibre fou publicat el 2018 amb el títol 
La crisi catalana, una oportunitat per a Europa, editat en català, castellà, francès i 
neerlandès. 

Re-unim-nos és una obra de 50 pàgines editada per l’editorial La Campana, publicada 
el mes de juliol de 2019. Es tracta d’un seguit de reflexions polítiques on el president 
Puigdemont apel·la a replantejar l'estratègia de l'independentisme i teixir aliances per 
a la unitat del moviment des del respecte i la confiança entre els diferents actors. 
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3.5 COMUNICATS I RODES DE PREMSA INSTITUCIONALS 

 

 12 de febrer de 2019. Roda de premsa del president Puigdemont a la 
Delegació del Govern Català a Berlín per denunciar l’inici del judici als membres 
del Govern de Catalunya.  

 
 8 de setembre de 2019. Comunicat “Dignitat, democràtica i llibertat” sobre la 

situació dels presos i exiliats polítics catalans. 

 
 14 d’octubre de 2019. Declaració institucional sobre la sentència del Tribunal 

Suprem als presos polítics catalans. 
 

 
 19 de desembre de 2019. Declaració institucional sobre la sentència del 

Tribunal de Justícia de la UE. 
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3.6 ENTREVISTES A MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

 16 de gener de 2019. Mes324 (TV3) 
 

 21 de gener de 2019. Komsomolskaya Pravda (Rússia) 
 

 29 de gener de 2019. Tot es mou (TV3) 
 

 30 de gener de 2019. RTÉ News (Irlanda) 
 

 31 de gener de 2019. Irish Times (Irlanda) 
 

 31 de gener de 2019. Ràdio Arrels (Catalunya Nord) 
 

 01 de febrer de 2019. El 3 de vuit 
 

 02 de febrer de 2019. RDI (Canadà) 
 

 04 de febrer de 2019. AP News (Estats Units) 
 

 11 de febrer de 2019. L’Indépendant (França) 
 

 12 de febrer de 2019. Tages-Anzeiger (Suïssa) 
 

 12 de febrer de 2019. El PuntAvui 
 

 20 de febrer de 2019. Blu Radio (Colòmbia) 
 

 25 de febrer de 2019. Grupo Radio Centro (Mèxic) 
 

 26 de febrer de 2019. BBC World (Regne Unit) 
 

 26 de febrer de 2019. KAN (Israel) 
 

 02 de març de 2019. Schweiz am Wochenende (Suïssa) 
 

 04 de març de 2019. Los Angeles Times (Estats Units) 
 

 11-17 de març de 2019. Salon (Estats Units) 
 

 12 de març de 2019. El Món a RAC1 
 

 18 de març de 2019. Radio MDZ (Argentina) 
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 19 de març de 2019. Y Byd ar Bedwar S4C (Gal·les) 
 

 28 de març de 2019. Freies Radio Neumünster (Alemanya) 
 

 29 de març de 2019. Equinox Radio (França) 
 

 30 de març de 2019. Clarín (Argentina) 
 

 01 d’abril de 2019. Radio W (Colòmbia) 
 

 13 d’abril de 2019. La Jornada (Mèxic) 
 

 21 d’abril de 2019. Morgunblaðið (Islàndia) 
 

 23 d’abril de 2019. El Nacional 
 

 24 d’abril de 2019. Business Insider Today (Estats Units) 
 

 25 d’abril de 2019. Eldiario.es (Espanya) 
 

 25 d’abril de 2019. The Globe and Mail (Canadà) 
 

 26 d’abril de 2019. El Vallenc 
 

 04 de maig de 2019. Faqs (TV3) 
 

 04 de maig de 2019. El Nacional 
 

 06 de maig de 2019. Tot es mou (TV3) 
 

 06 de maig de 2019. Cuatro al día (Espanya) 
 

 07 de maig de 2019. El Món a RAC1 
 

 08 de maig de 2019. Corse Matin (Còrsega, França) 
 

 08 de maig de 2019. Washington Post (Estats Units) 
 

 08 de maig de 2019. Le Point (Còrsega, França) 
 

 11 de juliol de 2019. Mladina (Eslovènia) 
 

 30 de juliol de 2019. El Matí de Catalunya Ràdio 
 

 01 d’agost de 2019. El Punt Avui 
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 13 de setembre de 2019. Tg talk (Suïssa) 
 

 14 de setembre de 2019 TIO20minuti. (Suïssa) 
 

 15 de setembre de 2019. RSI (Suïssa) 
 

 15 de setembre de 2019. Sputniknews (Rússia) 
 

 17 de setembre de 2019. Swissinfo 
 

 01 d’octubre de 2019. El Matí de Catalunya Ràdio 
 

 18 d’octubre de 2019. Rossiya 24 (Rússia) 
 

 28 d’octubre de 2019. The Times (Regne Unit) 
 

 07 de novembre de 2019. South China Morning Post (Honk Kong, Xina) 
 

 12 de desembre de 2019. Russia Today (Rússia / youtube) 
 

 23 de desembre de 2019. El món a RAC1 
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3.7 PARTICIPACIÓ EN ACTES, ESDEVENIMENTS PÚBLICS I RECEPCIONS 
INSTITUCIONALS DE MANERA PRESENCIAL I TELEMÀTICA 

 GENER 2019 
 

x Intervenció telemàrica en un acte solidari a la presó de Lledoners. 
 

x Reunió amb el president Torra. 
 

x Reunió institucional de coordinació de l'acció governamental de la conselleria 
de Polítiques Digitals. 

 
x Reunió amb representants del sector del taxi de Barcelona. 

 
x Reunió amb l’executiva de l'Associació de Municipis per la Independència. 

 
 

 FEBRER 2019 
 

x Reunió amb el diputat del Cantó de Jura (Suïssa) Pierre-André Comte. 
 

x Missatge adreçat als Premis Martí Gasull que organitza la Plataforma per la 
Llengua. 

 
x Reunió amb l’exdiputat del Parlament de Catalunya Eduardo Reyes. 

 
x Reunió amb el senador holandès i activista pels Drets Humans Boris Dittrich. 

 
 

 MARÇ 2019 

 
x Reunió amb Javier Martínez, pare d’una víctima de l’atemptat terrorista a 

Barcelona el 17 dagost de 2017, i Roger Español, víctima de la policia 
espanyola l’1 d’octubre de 2017.  
 

x Reunió amb l’exlíder del Partit Quebequès Pierre Karl Péladeau.  
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 ABRIL 2019 
 

x Reunió amb el president de l'Assemblea del Consell Regional d'Occitània, 
Gerard Onesta.  

 
x Assistència al dinar groc a Brussel·les organitzat per l’Associació Catalana pels 

Drets Civils. 
 

x Reunió amb Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural. 
 

x Rebuda als participants de Camí a la República des de la Catalunya Nord. 
 
 

 MAIG 2019 
 

x Presentació pública d’una Iniciativa Ciutadana Europea per demanar l’aplicació 
de l’article 7 del Tractat de Lisboa al Regne d’Espanya, com a resposta davant 
de les greus violacions de drets fonamentals. 
 

x Participació a la concentració davant la Comissió Europea per denunciar la 
decisió de la Junta Electoral d'impedir que es presenti a les eleccions europees. 
 

x Reunió amb representants d’ADIC (Assemblees en Defensa de les Institucions 
Catalanes). 

 
x Reunió amb el conseller Puigneró per tractar iniciatives emmarcades en l'àmbit 

de les polítiques digitals a Brussel·les. 
 

x Visita al mercat de Tremelo (Flandes) acompanyat del diputat flamenc Mark 
Demesmaeker. 

 
x Trobada amb l’artista Joan Americ. 

 
 

 JUNY 2019 
 

x Recepció a representants de Juristes per la República.  
 

x El president Puigdemont acompanyat de la periodista Beatriz Talegón presenta 
el seu llibre La crisi catalana: una oportunitat per a Europa al Centre Cultural 
Blanquerna de Madrid. 

x Recepció al líder del Bloc Quebecois Yves-François Blanchet. 
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x Recepció de la candidatura guanyadora Eines de País de la Cambra de Comerç 

de Barcelona. 
 

x Reunió amb representants de la formació política CUP. 
 

x Participació a la concentració convocada per l'ANC a Brussel·les davant de la 
Comissió Europea, a Brussel·les amb motiu del final del judici per l'1 d’octubre. 
 

x Reunió amb el MHP Artur Mas. 
 

x Intervenció telemàrica en un Sopar groc de Girona. 
 

x Recepció de la Flama del Canigó que ha recorregut els Paisos Catalans. 
 

 

 JULIOL 2019 
 

x Trobada amb la cantant i defensora dels drets humans Joan Baez.  
 

x Reunió amb el MHP Quim Torra. 
 

 

 SETEMBRE 2019 
 

x Participació de la ballada de sardanes per part dels Dansaires del Penedès i la 
Cobla Ressò a l'Atòmium de Brussel·les. 
 

x Participació a l’estrena de la pel·lícula Barcelona1714. 
 

x Actes de la Diada Nacional de Catalunya a Waterloo. 
 

x Actes de la Diada Nacional de Catalunya a la Delegació del Govern UE. 
 

x Reunió amb el diputat cors Romain Colonna i l’eurodiputat cors François 
Alfonsi. 

 
x Reunió amb Dolkun Isa, president del Congrés Mundial Uigur.  

 
x Participació telemàtica a l’acte Llum i llibertat . 

 OCTUBRE 2019 
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x Recepció dels representants de l’exposició "55 urnes per la llibertat". 
 

x Participació en la concentració setmanal de la campanya #ourvoteseu a 
Brussel·les. 

 
x Recepció als batlles de la Catalunya Nord. 

 
x El president Puigdemont encapaçala la protesta d'eurodiputats contra la 

sentència de l'1 d’Octube davant del Parlament Europeu. 
 

x Recepció als participants de la Marxa per la Llibertat a Brussel·les.  
 

 
 

 NOVEMBRE 2019 

 
x Assistència a Anvers en un concert de música barroca de Flandes i Catalunya 

 
x El president Puigdemont rep el líder del moviment indepedentista de Papua 

Occidental Benny Wenda. 
 

x Visita a Waterloo del líder del Bloc Quebecois Yves-François Blanchet. 
  

x Reunió amb l’escriptor i filòsof Yves Roucaute.  
 

x Reunió amb  Sybren Posthumus, diputat de l’Assemblea de Frísia i dirigent del 
Partit Nacional Frisó. 

 

 DESEMBRE 2019 
 

x Participació en la presentació del llibre Persisitir del conseller Jordi Turull. 
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 4.- DESPESES 
 

L’Oficina disposa d’un pressupost per a despeses de funcionament inclòs a la partida 
“oficina expresident” que engloba en una única partida les despeses de totes les 
oficines dels expresidents, i es distribueix la despesa de forma paritària entre totes. 
 
Aquestes despeses es gestionen d’acord amb la normativa vigent, amb fiscalització 
de la Intervenció Delegada de la Generalitat de Catalunya. 
 
La plantilla de personal respon també al previst al Decret 195/2003, d’1 d’agost, pel 
qual s’aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa a l’oficina del president Puigdemont de l’any 2019 la despesa singularitzada 
és la següent: 
 
 

- Desplaçaments  .............................................................. 20.322,68 € 
- Allotjament ...................................................................... 12.162,80 € 
- Manutenció ....................................................................... 5.225,79 € 
- Transport  ......................................................................... 2.405,59 € 
- Àpats protocol·laris ..............................................................828,60 € 
- Despeses generals ..............................................................188,86 € 

 
- TOTAL ............................................................................ 41.134,32 € 

 
 

 
Hi ha despeses de funcionament ordinari de totes les oficines que es gestionen 
directament des del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, les despeses de personal, els consums i el manteniment de l’Oficina i el 
lloguer, si s’escau, s’atenen directament des d’aquest Departament. 

 
 
 
 
 


