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PRESENTACIÓ 

La diplomàcia pública defineix el conjunt d’actuacions de comunicació adreçades als 
públics internacionals amb l’objectiu d’establir-hi un diàleg per tal d’informar-los i, en 
darrer terme, d’influir positivament en la imatge i el prestigi del país a l’exterior. Aquesta i 
cap altra ha estat la raó de ser del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) 
des de la seva creació. 

Diplocat també ha encoratjat tots els actors rellevants de la societat civil catalana, 
independentment de la seva tendència política i del seu projecte de país, a implicar-se i 
contribuir en els principals reptes i debats internacionals. 

La situació excepcional que ha viscut el país els darrers mesos s’ha traduït en un 
increment exponencial de l’interès del món per Catalunya. En aquest context, Diplocat ha 
donat resposta a les peticions de mitjans de comunicació, acadèmics i polítics 
internacionals, posant-los en contacte amb actors polítics catalans i organitzacions de la 
societat civil de tots els colors polítics i ideologies. Amb tot, un any més l’activitat de 
Diplocat ha estat molt diversa: des de l’organització de conferències sobre els refugiats i 
xerrades sobre el Brexit, fins al Programa de Visitants internacionals, passant per la 
concessió de beques en estudis europeus a joves universitaris i la promoció de la Diada 
de Sant Jordi, entre d’altres. 

La Memòria d’activitats que es presenta a continuació comprèn les actuacions per 
explicar Catalunya al món dutes a terme des de l’1 de gener fins al 28 d’octubre de 
2017, data de la publicació del Reial Decret 945/2017, de 27 d'octubre, pel qual es 
disposa, en virtut de les mesures que es deriven de l’aplicació de l'article 155 de la 
Constitució espanyola, la supressió del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT).  
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EXPLICAR LA REALITAT CATALANA ALS 
PRINCIPALS DECISORS INTERNACIONALS 

Programa de Visitants Internacionals (PVI) 

■ Objectiu 

El Programa de Visitants Internacionals (PVI) de Diplocat facilita el coneixement de 
Catalunya en primera persona i s’adreça a decisors, líders d’opinió i personalitats 
estrangeres que destaquen en els camps de la política, l’economia, la cultura, el 
periodisme, el món acadèmic o la societat civil. L’objectiu del programa és facilitar el 
contacte, el diàleg i les relacions de confiança entre Catalunya i altres països. 

Els participants tenen l’ocasió de conèixer personalment els actius i atractius de 
Catalunya, i d’entrar en contacte directe amb persones i institucions catalanes per 
intercanviar opinions, generar projectes en comú o establir col·laboracions estables. 
L’agenda d’aquestes visites combina aspectes econòmics, socials, polítics i culturals. 
L’actualitat política de Catalunya ha estat, també el 2017, un dels interessos destacats. 

Diplocat organitza programes de visites individualitzades i en grup per a persones 
convidades expressament. Aquestes visites de dos o tres dies poden tenir caràcter privat 
i públic en funció de la preferència dels visitants. 

També atén un elevat nombre de visites voluntàries de persones que són a Catalunya per 
altres motius i tenen interès de mantenir contactes amb líders d’opinió o informar-se 
sobre temàtiques concretes, com és el cas de visites d’estudiants universitaris estrangers. 

[Vegeu l’apartat Influir en l’opinió internacional publicada per les visites de periodistes i 
opinadors] 

■ Actuacions realitzades 

VISITANTS CONVIDATS PER DIPLOCAT 

► DIPUTATS FRANCESOS (08-10/03/2017) 

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, acompanyat del 
conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, es va 
reunir amb una delegació de diputats francesos que es trobava de visita a Catalunya per 
conèixer de primera mà la situació del país.  

Es tractava de quatre diputats representants dels grans partits francesos, a excepció del 
Front Nacional, convidats per Diplocat i la Delegació del Govern de la Generalitat a 
França i Suïssa.  
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Aquesta és la primera vegada que una delegació de diputats francesos va visitar 
Catalunya en el marc del Programa de Visitants Internacionals de Diplocat. A la trobada 
també hi van assistir el secretari general de Diplocat, Albert Royo, i el delegat del 
Govern de la Generalitat a França i Suïssa, Martí Anglada. 

El president Puigdemont els va exposar la situació política i els va refermar el compromís 
del Govern de convocar un referèndum com a molt tard el mes d’octubre d’enguany. 

Els quatre diputats francesos també van ser rebuts per la presidenta del Parlament de 
Catalunya, Carme Forcadell, i van tenir l’oportunitat de parlar amb diputats de tots els 
partits polítics amb representació a la cambra catalana. 

► DIPUTATS DANESOS (19-21/03/2017) 

Una delegació de diputats danesos van venir per conèixer de primera mà la situació 
política del país. La delegació danesa estava integrada per un diputat de l’Enhedslisten 
(Aliança Roja-Verda), un del Dansk Folkeparti (Partit Popular Danès) i un 
socialdemòcrata de les Illes Fèroe. 

En la trobada van participar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el 
conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i el 
secretari general de Diplocat, Albert Royo. 

► DIPUTATS SUÏSSOS (18-19/04/2017) 

 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va reunir amb una delegació de 
diputats suïssos, representants dels principals partits, que es trobaven de visita oficial a 
Catalunya. Aquesta delegació parlamentària va ser convidada per Diplocat i la Delegació 
del Govern de la Generalitat a França i Suïssa. 

En el decurs de la trobada, el president va explicar als diputats la situació política de 
Catalunya, el compromís del Govern de convocar un referèndum com a molt tard el mes 
d’octubre d’enguany. 

A la reunió van assistir els diputats i diputades Viola Ahmerd i Yannick Buttet, del Partit 
Demòcrata-cristià; Lisa Mazzone, del Partit ecologista, i Mathias Reynard, del Partit 
socialista. També van prendre part en la sessió de treball la secretaria d’Afers Exteriors 
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del Govern, Maria Badia; el delegat del Govern a França i Suïssa, Martí Anglada, i el 
secretari general de Diplocat, Albert Royo. 

La delegació, que es va reunir amb el president Puigdemont, és la segona d’aquell país 
que visita  Catalunya de la mà de Diplocat. La primera va tenir lloc l’abril de 2016 i va ser, 
en part, l’origen de la constitució de l’intergrup d’Amics de Catalunya al parlament federal 
suïs.  

Durant la seva estada, els diputats suïssos també van reunir-se amb la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència, Raül Romeva. 

► REPRESENTANTS DE LA CHINESE PEOPLE’S ASSOCIATION FOR FRIENDSHIP WITH FOREIGN 

COUNTRIES (CPAFFC) – (23/04/2017) 

Tres representants de la CPAFFC, entitat xinesa dedicada a la diplomàcia pública, es van 
desplaçar a Barcelona per conèixer la celebració de Sant Jordi amb l’objectiu d’estudiar-
ne conceptes clau per fomentar la lectura al seu país. Visites a llocs centrals com ara el 
Palau Robert, la Rambla de Catalunya, la Rambla i l’Ateneu Barcelona els van fer 
descobrir el caràcter excepcional de la jornada i la diversitat d’activitats de promoció de la 
lectura que la caracteritzen. Una reunió tècnica amb el Gremi de Llibreters de Catalunya 
va completar el coneixement de l’organització tècnica de la presència de llibres als 
carrers de Barcelona i tot Catalunya.  

► DIPUTADES LIBERALS NÒRDIQUES DE DINAMARCA I FINLÀNDIA (17/05/2017) 

El maig de 2017 va venir una 
delegació de tres diputades 
liberals nòrdiques de 
Dinamarca i Finlàndia 
(Svenska Folkpartiet, 
Finlàndia i Venstre, 
Dinamarca) per conèixer de 
primera mà la situació del 
país. Acompanyades del 
conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i 

Transparència, Raül Romeva, i la directora executiva de Diplocat, Laura Foraster, el 
president Puigdemont els va explicar el procés polític que viu Catalunya. Durant la seva 
estada, les tres diputades també es van trobar amb la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, i amb partits contraris al referèndum. 

► DIPUTATS DEL PARLAMENT D’ESTÒNIA (24-26/05/2017) 

En el marc del Programa de Visitants Internacionals, Diplocat va convidar 8 diputats de 
diferents partits polítics representats al Parlament d’Estònia (Riigikogu) a visitar Catalunya 
per tal de tenir informació sobre el context polític.  
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Els diputats es van reunir amb diputats catalans de diferents partits polítics, així com amb 
representants de la societat civil de Catalunya i membres del Govern com el President 
Puigdemont i el conseller Romeva. 

La delegació estava formada per Artur Talvik i Andres Ammas, del Partit Lliure 
d’Estònia, Liisa Ovir, del Partit Socialdemòcrata d’Estònia, Helmut Hallemaa, del Partit 
de Centre d’Estònia, Tina Kangro de Pro Patria i Res Publica, Mart Helme, del Partit 
Conservador d’Estònia, i l’eurodiputat independent Indrek Tarand. 

► DIPUTATS NÒRDICS DE SUÈCIA I DINAMARCA (01-03/06/2017) 

Una delegació nòrdica, 
integrada pels diputats suecs 
Daniel Sestrajcic i Marco 
Venegas, del Vänsterpartiet; 
el diputat danès Lars Aslan 
Rasmussen, del 
Socialdemokratiet, i la primera 
tinent d’alcalde l’Ajuntament 
d’Estocolm, Ann-Margarethe 
Livh, va venir a Barcelona per 

conèixer la situació de Catalunya.  

La delegació es va reunir amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
acompanyat del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül 
Romeva, que els van explicar la situació política de Catalunya.  

Durant la visita a Catalunya també es van reunir amb la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, i amb l’alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello. A la trobada 
també van assistir la delegada de la Generalitat als Països Nòrdics, Francesca 
Guardiola, i el secretari general de Diplocat, Albert Royo. 

► ANALISTES FINANCERS EUROPEUS (12/06/2017) 

Quatre analistes financers europeus van desplaçar-se a Catalunya per conèixer el context 
econòmic i financer de Catalunya (fortaleses i febleses). Reunions amb representants 
governamentals, acadèmics (UB, UPF) i sindicals (UGT) formaven part del programa de 
visita que, alhora, va servir per establir contactes internacionals amb els decisors a 
Catalunya. Aquesta visita va comptar amb la col·laboració de la Secretaria d’Economia de 
la Generalitat de Catalunya. 

► DIPUTATS D’URUGUAI (11-14/07/2017) 

Diplocat va convidar 5 diputats i senadors de diferents partits polítics representats al 
Parlament i el Senat de l’Uruguai, així com un escriptor expert en la figura del periodista i 
polític José Enrique Rodó, a visitar Catalunya per tal de tenir informació sobre el context 
polític.  
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Els diputats i senadors es van reunir amb diputats catalans de diferents partits polítics així 
com amb representants de la societat civil de Catalunya i membres del Govern. 

Els diputats i senadors van tenir també l’oportunitat de visitar Sitges, on es van reunir 
amb l’alcalde Miquel Forn, i van poder descobrir els vincles d’aquest municipi català amb 
l’històric llinatge de polítics uruguaians de la família Batlle, el fundador del qual va néixer 
precisament a Sitges. 

La delegació estava formada pel senador Daniel Garín, del Frente Amplio, Elisabeth 
Arrieta i José Yurramendi, del Partido Nacional, Daniel Peña, del Partido de la Gente, 
Walter Verri, del Partido Colorado, i l’escriptor Diego Canessa. 

► MERCOSUR (PARAGUAI, ARGENTINA, BRASIL, URUGUAI) – (05-08/09/2017) 

En el marc del Programa de 
Visitants Internacionals 
Diplocat va convidar 5 
diputats i 2 funcionaris del 
Parlament del Mercosur 
vinguts des de Brasil, 
Argentina i Uruguai. La 
finalitat de la visita consistia 
en facilitar-los informació 
sobre el context polític a 
Catalunya.  

Els participants del PVI es van reunir amb diputats catalans de diferents partits polítics, 
així com amb representants de la societat civil de Catalunya i membres del Govern. 

Els participants també van visitar Alella, on es van reunir amb l’alcalde Andreu 
Francisco, i amb regidors dels diferents grups municipals. La delegació també va ser 
convidada a participar dels actes commemoratius del Dia Nacional del Brasil, que van 
tenir lloc en un vaixell de l’armada brasilenya atracat al port de Barcelona. 

La delegació estava formada per Arlindo Chinaglia, president del Parlament del 
Mercosur, Rodrigo Minotto i Kennedy Nunes, del Brasil, Cecilia Britto i Blanca 
Acosta, d’Argentina i Pablo Barone i Enrique Arezo d’Uruguai. 

► DELEGACIÓ PARLAMENTÀRIA INTERNACIONAL (28/09-02/10/2017) 

Una trentena de diputats nacionals, eurodiputats i ex-ministres d’arreu d’Europa va visitar 
Catalunya els darrers dies de setembre i primers d’octubre per conèixer de primera mà 
l’actualitat política. El programa de la visita va incloure reunions amb representants 
governamentals i de diferents partits polítics representant posicions a favor i en contra del 
referèndum.  
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VISITANTS VOLUNTARIS 

El Programa de Visitants Internacionals (PVI) també inclou visitants voluntaris que es 
troben a Catalunya per iniciativa pròpia i que sol·liciten col·laboració a l’hora d’organitzar 
l’agenda de viatge, debats sobre temàtiques concretes, sobretot la promoció econòmica, 
o que volen conèixer la tasca desenvolupada per Diplocat. L’atenció d’aquestes 
delegacions de visitants voluntaris es realitza sovint amb la col·laboració d’organismes de 
la Generalitat de Catalunya, com ACCIÓ, amb cambres de comerç estrangeres a 
Catalunya, o amb membres del Patronat de Diplocat, com universitats o empreses locals. 

Majoritàriament, es tracta de delegacions d’universitaris estrangers que acostumen a 
estar formades per 20 a 30 estudiants que cursen estudis de relacions internacionals, 
MBA o comunicació i relacions públiques. El nombre total de visitants voluntaris 
internacionals atesos durant el 2017 és de més de 300. 

Gener  Estudiants universitaris de HK World University Service (HKWUS) - 
Hong Kong (HKUSU), RPX-Hong Kong  

 Membres del partit polític Alternativet, Dinamarca  

Març  Estudiants universitaris de Michigan State University, Michigan-EUA 

 Hazel Shearing, periodista de The Sunday Times, Regne Unit 

 Estudiants universitaris de North Park University, Illinois-EUA 

 Estudiants universitaris globals d’IES Abroad EU (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg), Alemanya 

Abril  Estudiants d’MBA (Big Data Smart City project) de Georgetown 
University, DC-EUA  

 Estudiants d’MBA de Wesleyan College Georgia, Geòrgia-EUA 

 Estudiants universitaris globals de EU Business School Barcelona 

Maig  Estudiants universitaris d’Auburn University Montgomery, Alabama-
EUA 

 Arthur Brooks, director de l’American Enterprise Institute (AEI) 

Juny  Representants polítics, Xipre del Nord 

 Estudiants universitaris de Texas Christian University, Texas-EUA 

 Eurodiputat Daniel Hannan (Conservative Party), Regne Unit  

 Estudiants universitaris, Indiana-EUA 
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Agost  Membres (3 eurodiputats i equip tècnic) del partit verd suec Miljöpartiet 
de gröna 

Setembre  Estudiants d’MBA de University of New Mexico, New Mexico-EUA 

Diplomàcia cultural  

■ Objectiu 

Diplocat està fent un esforç per apropar a Catalunya alguns dels principals representats 
de la cultura europea. La diplomàcia cultural és un tipus de diplomàcia pública que 
inclou l’intercanvi d’idees, informació, valors, expressions artístiques i altres aspectes 
culturals entre diverses nacions i els seus habitants, amb l’objectiu de facilitar la 
comprensió mútua i enfortir unes relacions que afavoreixin el diàleg i l’acord entre pobles i 
països. 

■ Actuacions realitzades 

► EXPOSICIÓ “PERE CASALDÀLIGA, DE PROFESSIÓ L’ESPERANÇA” – SAO PAULO 

(25/01/2017) 

A final de gener es va inaugurar al 
Centre Cultural São Paulo l’exposició 
“Pere Casaldàliga, de professió 
l’esperança”. Aquesta mostra de 
Casa Amèrica Catalunya, inaugurada 
el maig de 2015 a Barcelona, va 
viatjar fins al Brasil gràcies a la 
col·laboració de Diplocat, que es va 
fer càrrec de la traducció dels textos i 
les despeses del trasllat.  

L’exposició incloïa textos, poesies i cartes del religiós català i una sèrie de fotografies de 
Joan Guerrero, que retrata el paisatge i la gent de São Felix do Araguaia, on Casaldàliga 
és bisbe emèrit des de 1971.  

► SUPORT AL CURTMETRATGE TIMECODE (FEBRER 2017) 

Timecode és un curtmetratge català de 
Juanjo Giménez Peña que va quedar entre 
els cinc finalistes de la seva categoria als 
Oscars d’enguany, tot i que no va arribar a 
endur-se la preuada estatueta. El seu gran 
èxit, però, va ser arribar fins a Los Angeles 
en qualitat de finalista. 
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Diplocat va col·laborar amb Catalan Films i l’Institut Ramon Llull en la campanya de 
promoció internacional de Timecode durant les setmanes prèvies al lliurament dels 
guardons. 

► ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ELS GITANOS CATALANS A FRANÇA, D’EUGENI 

CASANOVA (15/02/2017) 

Durant quatre anys de 
recerca, Eugeni Casanova va 
localitzar cent seixanta 
comunitats de gitanos 
catalans a França, que 
formen part d’un col·lectiu de 
desenes de milers de 
persones que parlen català i 
que s’ha mantingut des de fa 
segles.  

Diplocat va col·laborar en 
l’edició de l’estudi, publicat per Pagès Editors amb la Càtedra UNESCO de Diversitat 
Lingüística i Cultural de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). En la presentació, que va tenir 
lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, van intervenir Joan Domènec Ros, 
president de l’IEC; Joan A. Argenter, de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i 
Cultural; Albert Royo, secretari general de Diplocat; Eulàlia Pagès, directora de Pagès 
Editors, i Eugeni Casanova, autor del llibre. 

► #BOOKSANDROSES 2017 

La tradició de celebrar la Diada de Sant Jordi el 23 
d’abril amb llibres i roses fa anys que s’exporta arreu 
del món i, recentment, ha augmentat força el nombre 
d’esdeveniments on l’intercanvi de llibres i roses són 
l’element principal. S’observa el mateix fenomen en el 
cas de celebracions com el Saint Patrick’s Day, 
Halloween o el Nou Any Lunar / Xinès, que ja són 
compartides més enllà de les seves comunitats 
d’origen. 

Tanmateix, a Catalunya hi ha poca consciència que 
una tradició catalana, sovint interpretada lliurement, 
hagi començat a fer la volta al món i s’estigui afegint 
tímidament al calendari festiu global. L’objectiu del 
projecte transversal #BooksAndRoses, que al 2017 ha estat organitzat per tercer cop, és 
posar en valor i enfortir les celebracions arreu del món, crear consciència de comunitat 
global i fer conèixer la gran diversitat d’iniciatives ja existents. El projecte compta amb 
l’estreta col·laboració de l’equip de Comunitats Catalanes de l’Exterior de la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. Per maximitzar la difusió i l’abast d’aquesta 
iniciativa, es va demanar la col·laboració de diferents organismes vinculats a la 
Generalitat de Catalunya, com ara les delegacions a l’exterior, les comunitats catalanes a 

Us convidem a la presenlació del llibre

de PrsC8"*

Els gitanos Catalans de Franca
d'Eugeni Casanova
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l’exterior, l’Institut Ramon Llull, l’Agència Catalana de Turisme (ACT), ACCIÓ, entitats de 
la societat civil i altres contactes catalans d’arreu del món. 

Diplocat va presentar al març de 2015 la primera 
iniciativa visible públicament, el web Books and Roses. 
El lloc web ofereix informació exhaustiva en anglès i, des 
del 2016, també en llengua local, de totes les 
celebracions de “llibres i roses”, inspirades lliurement o 
estricta per la tradició catalana de Sant Jordi. Molts 
d’aquests actes tenen, a més, relació directa amb la 

decisió el 1995 de fer del 23 d’abril el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor 
(UNESCO). 

L’any passat (2016) es va continuar amb aquesta tasca i, a més, es va fer un esforç per 
reforçar diversos recursos gràfics (díptic, infografia, felicitació, logotip, cartell 
d’esdeveniment, punt de llibre, marc de fotos / selfies) per explicar el rerefons de la 
tradició en alemany, anglès, castellà, francès, neerlandès i portuguès. Aquestes eines de 
difusió es van posar a disposició dels organitzadors i de tothom per poder personalitzar-
los lliurement. El redactat dels materials era atemporal, sense indicar l’any, perquè es 
puguin fer servir també en el futur. 

Com a novetats d’enguany s’han introduït els següents elements: 

1) Difusió d’un vídeo curt gravat i 
realitzat l’any passat pensat per 
als espectadors internacionals. 
Realitzat pel productor Pau 
Garcia Laita, el vídeo va ser 
enregistrat durant el Sant Jordi de 
l’any 2016 i inclou imatges de 
Barcelona i de la Fogonada de 
Mataró, una versió adaptada de la llegenda de Sant Jordi amb el Drac de la ciutat 
com a protagonista. L’objectiu del vídeo, que es va començar a difondre durant el 
mes de febrer, era d’una banda generar interès per la diada dos mesos abans de 
la seva celebració i, d’una altra banda, convidar els potencials organitzadors 
basats fora de Catalunya a pensar i organitzar les seves activitats. 
 

2) Activació d’un perfil Twitter i una pàgina Facebook específica, acció que ha 
acompanyat la difusió que ja es feia mitjançant el hashtag propi del projecte, 
#BooksAndRoses. Es fomenta l’ús de #BooksAndRoses com a hashtag addicional 
als que fa servir cada organització per crear un nexe d’unió global entre totes les 
celebracions. 
 

3) Renovació completa del web. El nou web té un caràcter més interactiu amb els 
visitants i ofereix idees i bones pràctiques per facilitar que cada cop s’organitzin 
més activitats arreu del món. El nou web permet crear una comunitat virtual 
mitjançant subscripció al butlletí electrònic. Els qui s'hi inscriguin poden rebre 
informació personalitzada, descarregar els diferents materials digitals 
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promocionals i es poden posar en contacte 
amb els coordinadors de la campanya per 
plantejar dubtes o demanar informació sobre 
els diferents actes. El portal també inclou un 
formulari de contacte per informar sobre noves 
activitats.  

Com a resultat de la campanya s’han detectat i difós 
150 esdeveniments en 94 ciutats de 40 països, amb un 
increment d’activitat respecte el 2016 als següents 
països: Alemanya, Regne Unit, Austràlia, Polònia, 
República Txeca, França, Israel, Corea del Sud, 
República Dominicana, Eslovàquia, Islàndia i Grècia. 

 

► SANT JORDI A NOVA YORK 

Aprofitant les sinergies generades per 
la campanya #BooksAndRoses, 
Diplocat va donar suport a les activitats 
al voltant de la Diada de Sant Jordi 
organitzades pel Farragut Fund a la 
ciutat de Nova York durant tota una 
setmana. Les activitats van començar 
divendres 17 d’abril i van acabar 
diumenge 23 d’abril. Consistien en 
lectures i presentacions d’autors 
catalans traduïts a l’anglès a diverses 
llibreries de la ciutat, repartiment de 

roses, videoprojecció sobre la façana del Deutsches Haus de la University of New York i 
un concert de música en aranès per primer cop als Estats Units amb el desplaçament des 
de Catalunya de la cantant Alidé Sans. Tots els actes van tenir una mitjana de 50 
assistents, amb l’excepció del concert d’Alidé Sans, amb un centenar d’assistents.  

La setmana d’activitats per Sant Jordi va ser difosa per la publicació “The New Yorker” 
com a primera recomanació de l’agenda cultural en la seva edició del 24 d’abril. També 
es va fer difusió prèvia dels actes per part de NIFTY New York, Vice Versa Magazine, 
PEN America, Manhattan Times, Institut Ramon Llull i el Consolat General d’Espanya a 
Nova York. 

► SANT JORDI AL JAPÓ 

Diplocat, aprofitant les sinergies generades per la campanya #BooksAndRoses, i de la 
mateixa manera que es va fer a Nova York, va donar suport a dues activitats al voltant de 
la Diada de Sant Jordi a Tòquio i Nagoya, al Japó. Les activitats van ser organitzades per 
l’Associació Japonesa d’Amistat amb Catalunya i tenien com a públic objectiu japonesos 
amb vincles catalans i estrangers residents al Japó.  

0® ---CSD«lOfigs

O

DPW««WW»IIII

O

>1

*i, c®

WPLOCA

V>
1

/ sí

ff

f: ».

/'ÿ -

Jf

á



16 

La major part de les activitats 
estaven orientades al públic 
infantil, amb lectures de contes i 
representacions de la llegenda de 
Sant Jordi en català i japonès, a 
més de venda de llibres signats 
pels autors i intercanvi de roses. 

A l’acte de Tòquio, en un lloc 
tancat, hi van participar 200 
persones, el 75% de les quals 
eren japoneses. A l’acte de 
Nagoya, que es va desenvolupar 
en un espai obert, hi van participar 1.200 persones. Les celebracions van tenir ressò 
mediàtic al canal japonès TBS, on es va explicar també l’origen català de l’intercanvi de 
llibres i roses per Sant Jordi. 

► GIRA DE PROJECCIONS DEL DOCUMENTAL QUEBEQUÈS “LE PEUPLE INTERDIT" (25-
27/04/2017) 

El president Artur Mas va viatjar a Brussel·les (25 d’abril), París (26 d’abril) i Ginebra 
(27 d’abril), en una gira francòfona per debatre sobre el dret de Catalunya a votar en un 
referèndum d’autodeterminació.  

Amb gran èxit de públic, els diferents actes van començar amb 
una conversa entre el president Mas i un periodista local, que 
també feia de presentador. A continuació es va projectar el 
documental "Le Peuple interdit”, del quebequès Alexandre 
Chartrand. El film destaca el caràcter popular i transversal del 
moviment sobiranista i fa el seguiment de diferents personatges 
involucrats en els principals esdeveniments de la tardor de 2014 
a Barcelona i en els relacionats amb la celebració de les 
eleccions plebiscitàries del 27 de setembre del 2015. Un 
d’aquests personatges és justament el 129è president de la 
Generalitat, Artur Mas. 

Els actes van ser organitzats conjuntament per Diplocat, la Delegació de la Generalitat a 
França i Suïssa, i la Delegació del Govern davant la UE. 

► HOMENATGE A L’URUGUAIÀ JOSÉ ENRIQUE RODÓ (12/07/2017) 

El 12 de juliol, en col·laboració amb Casa Amèrica Catalunya i el Consolat de l’Uruguai a 
Barcelona, es va organitzar a l’auditori de Casa Amèrica un homenatge a l’escriptor i 
polític uruguaià d’origen català José Enrique Rodó, en el marc de les celebracions pel 
centenari de la seva mort. 

En l'acte van intervenir Juan Pablo Tagliafico, cònsol de districte del consolat general 
d'Uruguai a Barcelona; Albert Royo, secretari general de Diplocat; Antoni Traveria, 
director general de Casa Amèrica Catalunya; Diego Canessa, expert en elements 
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d'identitat d'Uruguai, autor de l'assaig El Ariel digital; Enrique Méndez, advocat uruguaià i 
professor d'Història resident a Barcelona des de 1977; i David Martínez, investigador 
americanista a la Universitat de Barcelona. 

Descendent de catalans –el seu pare havia nascut a Terrassa–, José Enrique Rodó va 
romandre uns quants dies a Barcelona durant l'estiu de 1916. En el transcurs de la seva 
breu estada es va interessar i va escriure sobre el nacionalisme català. Abans, havia 
mantingut correspondència amb representants de diversos corrents del catalanisme com 
Rafael Vehils, que va arribar a ser president de la Casa d'Amèrica de Barcelona. 

► SUPORT AL CICLE DE CONFERÈNCIES MAGISTRALS HUMANISTES D’AMÈRICA 2017 

Casa Amèrica Catalunya organitza des de l´any 2016 el cicle de conferències magistrals 
Humanistes d´Amèrica, al qual assisteixen personalitats de diferents àrees acadèmiques i 
exposen noves formes de pensar el món, noves filosofies i formes de vida i nous reptes 
científics.  

Diplocat ha col·laborat en dues d’aquestes conferències. D’una banda, “Futuro”, 
realitzada el 21 de juny per Mardonio Carballo, poeta, actor i periodista mexicà que 
escriu en náhuatl i castellà i que és tot un referent de les llengües indígenes als mitjans 
de comunicació més importants. Carballo també és diputat de l’Assemblea Constituent de 
Ciutat de Mèxic. A banda, el 23 d´octubre va tenir lloc la conferència “Orígenes“ d’Epsy 
Campbell, diputada de Costa Rica, experta en Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament  i activista dels drets de les dones i dels pobles afrodescendents.   

Diplomàcia esportiva 

■ Objectiu 

L’esport permet fomentar les relacions internacionals, la cooperació entre els pobles i els 
intercanvis culturals. També ajuda a incrementar el sentiment de pertinença de la 
ciutadania i a millorar les relacions politico-econòmiques entre països i ciutats. 

La diplomàcia esportiva utilitza l’esport com a símbol internacional d’un país. En aquest 
sentit, les actuacions que Diplocat emprèn en aquest àmbit pretenen estrènyer llaços 
entre països i territoris i, alhora, contribuir a la millor percepció que té la ciutadania del 
país. L’esport com a objecte de l’acció diplomàtica permet projectar una imatge de país, 
promocionar-la i fer-la protagonista en canals d’informació i comunicació generals. 
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■ Actuacions realitzades 

► ACTE D’HOMENATGE A PATRICK O’CONNELL A BELFAST (12/05/2017)  

El director de Premsa i Comunicació de Diplocat, Martí 
Estruch, va participar a Belfast en l’acte d’homenatge a 
Patrick O'Connell, entrenador irlandès que va contribuir a 
salvar el FC Barcelona en els anys difícils de la guerra del 
1936-39, quan la manca de recursos feia perillar la continuïtat 
del club. Encapçalats per l’alcaldessa de West Belfast i altres 
autoritats locals, l’Ulster History Circle va inaugurar una placa 
a la casa d’Albert Street on va viure O’Connell quan va 
començar la carrera de jugador professional el 1908 amb el 
Belfast Celtic. 

Recuperació de la memòria històrica catalana i europea 

■ Objectiu 

Diplocat ha impulsat un seguit d’actes amb l’objectiu de promoure la recuperació de la 
memòria històrica de Catalunya i d’Europa, tot destacant els llaços de relació i amistat 
existents entre Catalunya i els països del nostre entorn, així com el record de 
personalitats catalanes que van tenir un paper rellevant en països estrangers i 
personalitats estrangeres que van tenir una especial relació amb Catalunya. 

■ Actuacions realitzades 

► IN TRENO PER LA MEMÒRIA – AUSCHWITZ 2017 (23-27/03/2017) 

L’UGT va ser convidada pels sindicats italians CISL, CGIL i la UIL de Llombardia a 
participar en el projecte In treno per la memoria- Auschwitz 2017. El projecte, iniciat el 
2009 i amb continuïtat cada any des de llavors, té per objectiu rememorar i homenatjar la 
lluita per la llibertat i la dignitat de totes les persones que van patir el nazisme. El projecte 
d’enguany va englobar una sèrie d’activitats educatives de recerca i difusió per explicar 
els fets que van originar l’ascens del feixisme a Itàlia i a Europa, culminant en un viatge 
en tren des de Milà fins a Cracòvia, on es visitaren els camps d’extermini d’Auschwitz -
Birkenau i s’homenatjà les víctimes del genocidi a l’Europa del s.XX. Hi van participar 
estudiants d’instituts italians, croates i francesos, així com també treballadors de 
sindicats. Diplocat va col·laborar amb l’UGT per enviar-hi quatre representants d’aquest 
sindicat de Catalunya, amb la finalitat de promoure el coneixement de la memòria 
històrica i articular la societat civil catalana al voltant dels valors dels drets humans i de la 
democràcia.  
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► JORNADA “ELS BOMBARDEJOS DE BARCELONA I LONDRES. MEMÒRIA D’UNA HISTÒRIA 

COMPARTIDA” (23/05/2017) 

Coincidint amb el 80è 
aniversari dels bombardejos 
aeris sobre Barcelona, 
Diplocat i l’Observatori 
Europeu de Memòries de la 
Fundació Solidaritat de la 
Universitat de Barcelona 
(EUROM), amb la 
col·laboració del Centre for 
Research in Memory 
Narrative and History 
(University of Brighton),  van 

organitzar la jornada “Els bombardejos de Barcelona i Londres. Memòria d’una història 
compartida” a l’Imperial War Museum de Londres.  

L’objectiu de l’acte era difondre l'experiència compartida entre Catalunya (1938) i la Gran 
Bretanya (1940) sota les bombes feixistes, així com comparar la sensibilitat dels governs 
actuals en relació amb les polítiques de memòria relatives a aquests atacs a la pau i la 
democràcia. 
 
L’acte, al qual van assistir més de 30 persones, va començar amb un minut de silenci en 
solidaritat amb les víctimes i els familiars de l’atemptat del dia abans a Manchester. La 
benvinguda va anar a càrrec del secretari general de Diplocat, Albert Royo,  i del director 
d’EUROM, Jordi Guixé, que van donar pas a la conferència inaugural d’Antony Beevor. 
L’escriptor i historiador britànic, professor visitant de la Universitat de Kent i associat al 
King’s College London, va posar en context la lluita dels dos països enfront dels atacs 
feixistes que van patir.  

A continuació es van celebrar dues taules rodones. La primera taula rodona va tractar 
sobre els bombardejos que Catalunya va patir durant la Guerra Civil, amb la participació 
dels diputats del Parlament de Catalunya Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot) i 
Montserrat Palau (Junts pel Sí). La taula va ser moderada per Chris Bambery, antic 
portaveu de l’APPG (All-Party Parliamentary Group) sobre Catalunya del Parlament del 
Regne Unit. Una segona taula rodona, amb especialistes acadèmics, va abordar en 
profunditat la situació de cada territori: Gabriel Moshenska, professor de la London’s 
Global University i Ramon Arnabat, professor de la Universitat Rovira i Virgili. 
Seguidament, l’historiador Jordi Pons va parlar sobre l’informe “Air raid precautions. 
Lessons from Barcelona” (1938), una mostra de l’interès del Govern britànic per les 
mesures de defensa passiva que s’havien adoptat a Catalunya durant el 1936-1939. 
Finalment es va projectar el documental de Televisió de Catalunya “Ramon Perera, 
l’home que va salvar Barcelona”, un reportatge sobre l’enginyer que va dissenyar molts 
dels refugis antiaeris catalans.  
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La cloenda va anar a càrrec de Josep Mayoral, membre d’Alcaldes per la Pau i alcalde 
de Granollers, una de les ciutats més afectades pels bombardejos feixistes.  

[Vegeu la informació referent al programa de visitants internacionals adreçat a periodistes i 
opinadors sobre Memòria de la Guerra Civil, a l’apartat Influir en l’opinió internacional 
publicada] 
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INFLUIR EN L’OPINIÓ INTERNACIONAL 
PUBLICADA 

Programa de Visitants Internacionals (PVI) adreçat a periodistes i 
opinadors 

■ Objectiu 

Per tal de fer arribar al gran públic les informacions i notícies relacionades amb 
Catalunya, Diplocat té un apartat del Programa de Visitants Internacionals (PVI) 
adreçat a periodistes i opinadors estrangers. L’objectiu és facilitar-los l’accés i el contacte 
a personalitats i institucions catalanes. 

Diplocat organitza programes de visites individualitzades o en grup per a periodistes que 
són convidats expressament i col·labora molt sovint a organitzar l’agenda de contactes i 
entrevistes a periodistes que viatgen a Catalunya i s’adrecen a Diplocat per demanar un 
cop de mà. 

■ Actuacions realitzades 

► ASSEMBLEA DE MIDAS (21-23/04/2017)  

Coincidint amb la festa de Sant Jordi, Diplocat va 
col·laborar en l’organització de  l’assemblea 
general de l'Associació de Premsa en Llengües 
Regionals i Minoritàries (MIDAS) a Barcelona. En 
paral·lel, Diplocat va fixar trobades dels periodistes 
amb representants del món cultural català i de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

 

► MEMÒRIA DE LA GUERRA CIVIL (21-22/06/2017) 

Un grup de corresponsals estrangers convidats per 
Diplocat va fer una visita a la fossa comuna de 
Figuerola d’Orcau, una de les 500 amb víctimes de 
la Guerra Civil identificades a Catalunya, 
acompanyats per Raül Romeva, conseller d'Afers i 
Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència. 
També van visitar l’Àrea de Genètica de l’Hospital 
Vall d’Hebron i el Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya. 
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► CORRESPONSALS DE BRUSSEL·LES (29-30/06/2017) 

Diplocat va convidar set corresponsals establerts a Brussel·les de diverses nacionalitats 
perquè coneguessin la realitat catalana. El programa va incloure entrevistes amb 
periodistes, amb el president i representants del Govern de la Generalitat, una visita al 
Parlament, i trobades amb representants d’organitzacions de la societat civil i del món 
empresarial. 

► PERIODISTES DE  SUDAMÈRICA (10-12/09/2017) 

Sis periodistes de quatre països sudamericans van ser 
convidats per conèixer de primera mà la realitat 
catalana aprofitant la celebració de la Diada Nacional. 
Els periodistes van assistir a l’acte institucional de 
celebració de l’11 de setembre i es van reunir amb 
membres del Govern i l’oposició, el president de la 
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i el 
conseller d’Exteriors, Raül Romeva, la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell,  i amb representants de 
les organitzacions civils partidàries i contràries al 
referèndum d’autodetereminació. També van tenir trobades amb empresaris, 
representants sindicals, així com el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 
Gerardo Pisarello.  

Articles d’opinió i campanyes de difusió 

■ Objectiu 

Diplocat gestiona la publicació d’articles d’opinió a la premsa internacional amb l’objectiu 
d’explicar la situació política de Catalunya i difondre missatges clau per al país. En alguns 
casos, aquesta gestió es fa a petició del Govern de la Generalitat. 

■ Actuacions realitzades 

► PUBLICACIÓ D’ARTICLES 

Gràcies a la mediació de Diplocat, el 2017 s’han publicat un total de vint-i-dos articles 
d’opinió en mitjans de comunicació estrangers: un de signat pel president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, al britànic The Guardian; dos per la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, al nord-americà The New York Times i a l’alemany FAZ; 
dos pel diputat belga Peter Luykx;  i disset pel secretari general de Diplocat, Albert 
Royo a diaris de Bèlgica, Escòcia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Islàndia, Israel, Letònia, 
Lituània, Macedònia, Noruega, Regne Unit, Suècia i Uruguai. 
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ARTICLE SIGNAT PEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, CARLES PUIGDEMONT 

21/09/2017      The Guardian (Regne Unit) 
“Spain’s attempt to block Catalonia’s referendum is a violation of our basic 
rights” 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/21/catalonia-bloack-
catalonia-referendum-rights-mariano-rajoy-carles-puigdemont 

ARTICLES SIGNATS PER LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, CARME 

FORCADELL 

30/01/2017 The New York Times (EUA) 
“Defending freedom in Catalonia” 
https://www.nytimes.com/2017/01/30/opinion/defending-freedom-in-
catalonia.html?_r=1 
 

20/10/2017 Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemanya) 
“Europa kann nicht mehr wegsehen!” 
http://plus.faz.net/politik/2017-10-20/europa-kann-nicht-mehr-
wegsehen/70269.html 
 

ARTICLES SIGNATS PEL SECRETARI GENERAL DE DIPLOCAT, ALBERT ROYO 

1/03/2017 Morgunblaðið miðvikudagur (Islàndia) 
“Kjörklefar fyrir rétti” 
https://secure.mbl.is/greinasafn/innskraning/?redirect=%2Fgreinasafn%2Fg
rein%2F1630933%2F%3Ft%3D829867449&page_name=article&grein_id=
1630933 

 
6/03/2017 МКД-MDK (Macedònia) 

“Каталонските гласачки кутии на тест” 
https://www.mkd.mk/kolumni/katalonskite-glasachki-kutii-na-test 

 
8/03/2017  DELFI (Letònia) 

“Alberts Roijo: Vēlēšanu urnas tiesas priekšā” 
http://m.delfi.lv/versijas/article.php?id=48593233 
 

16/03/2017  DELO (Eslovènia) 
“Ustrahovanje vodij gibanja za odcepitev” [títol versió web. Titulat: “Volilne 
skrinjice na zatožni klopi” en la versió en paper] 
http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/ustrahovanje-vodij-gibanja-za-
odcepitev.html 

 
6/10/2017  The Guardian (Regne Unit) 

“Before the violence, Catalonia already had a mandate for independence” 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/06/referendum-
sbotaged-catalonia-mandate-independence 
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6/10/2017 DELFI (Estònia, Letònia i Lituània) 
“Catalonia and the principle of territorial integrity” 
https://en.delfi.lt/eu/catalonia-and-the-principle-of-territorial-
integrity.d?id=75982771 

 
14/10/2017 Helsingin Sanomat (Finlàndia) 

“Espanja sulkee ovea Katalonian pyynnölle käydä dialogia” 
https://www.hs.fi/paivanlehti/14102017/art-2000005407640.html 

 
14/10/2017 Visir (Islàndia) 

“Segir Spánverja ekki vilja bæta ástandið” 
http://www.visir.is/g/2017171019355/segir-spanverja-ekki-vilja-baeta-
astandid- 

 
15/10/2017 Haaretz (Israel) 

“Spain Is Slamming the Door on Catalonia’s Call for Dialogue. The 
Consequences Could Be Dire” 
https://www.haaretz.com/opinion/1.817257 
 

15/10/2017 Dagbladet (Noruega) 
“Spania stenger døra for Catalonias ønske om dialog” 
https://www.dagbladet.no/kultur/spania-stenger-dora-for-catalonias-onske-
om-dialog/68788171 
 

16/10/2017 МКД-MDK (Macedònia) 
“Шпанија ја тресна вратата на повикот на Каталонија за дијалог” 
https://www.mkd.mk/svet/analizi/shpanija-ja-tresna-vratata-na-povikot-na-
katalonija-za-dijalog  

 
16/10/2017 La Diaria (Uruguai) 

“España da un portazo a la llamada al diálogo de Cataluña” 
https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2017/10/espana-da-un-
portazo-a-la-llamada-al-dialogo-de-cataluna/ 

 
18/10/2017  Arbetet (Suècia) 

“Political prisoners back in Spain”  
https://arbetet.se/2017/10/18/political-prisoners-back-in-spain/ 

 
18/10/2017  Arbetet (Suècia) 

”Politiska fångar återigen verklighet i Spanien”  
https://arbetet.se/2017/10/18/politiska-fangar-aterigen-verklighet-i-spanien/ 

 
18/10/2017  Le Soir (Bèlgica) 

“Mariano Rajoy aurait pu faire d’autres gestes....” 
http://plus.lesoir.be/119997/article/2017-10-18/mariano-rajoy-aurait-pu-
faire-dautres-gestes 
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18/10/2017  The National (Escòcia) 

“Europe faces its 'last chance' to de-escalate crisis in Catalonia before it's 
too late” 
http://www.thenational.scot/politics/15602372.Europe_faces_its__last_chan
ce__to_de_escalate_crisis_in_Catalonia_before_it_s_too_late/  

 
22/10/2017  The Independent (Regne Unit) 

“Mariano Rajoy has staged a 'coup d’état' against democracy in Catalonia” 
http://www.independent.co.uk/voices/catalonia-catalan-spain-
independence-referendum-coup-against-democracy-a8013661.html 

ARTICLES SIGNATS PEL DIPUTAT I MEMBRE DE LA COMISSIÓ D’AFERS EXTERIORS DEL 

PARLAMENT DE BÈLGICA PETER LUYKX 

8/03/2017 Catalan views (Catalunya) 
“Democracy is on trial in Spain” 
http://www.catalanviews.com/node/165  

 
8/03/2017 The National (Escòcia) 

“Exclusive: Belgian MP says the people should decide Catalonia's future” 
http://www.thenational.scot/politics/15142931.Exclusive__Belgian_MP_say
s_the_people_should_decide_Catalonia_s_future/  

Trobades amb premsa internacional 

A banda del Programa de Visitants Internacionals adreçat a periodistes estrangers, 
Diplocat també organitza trobades amb premsa internacional quan detecta interès per un 
tema concret o quan apareix una oportunitat que es considera que els pot interessar. 

■ Actuacions realitzades 

► TROBADA DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT, CARME FORCADELL, AMB 

CORRESPONSALS A MADRID (02/02/2017) 

Entre les activitats 
organitzades per facilitar 
informació directa sobre 
Catalunya, Diplocat va 
convocar una trobada de la 
presidenta del Parlament de 
Catalunya, Carme 
Forcadell, amb periodistes i 
corresponsals estrangers 
per parlar sobre l’actualitat 

política. La reunió es va fer a un cèntric hotel madrileny i hi van assistir una trentena de 
periodistes. 

ÍTTSÜ:
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► TROBADA AMB AHMED GALAI, PREMI NOBEL DE LA PAU 2015 (04/09/2017) 

Ahmed Galai va ser vicepresident de la Lliga 
Tunisiana dels Drets Humans, entitat que 
forma part del Quartet de Diàleg Nacional de 
Tunísia, guardonat amb el Premi Nobel de la 
Pau l'any 2015. Aprofitant la presència de 
Galai a Barcelona per fer una compareixença 
conjunta amb el president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, Diplocat va organitzar 
una trobada dels dos protagonistes amb una 
quinzena de periodistes estrangers. 
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PROMOURE LA REFLEXIÓ I L’ANÀLISI DE LA 
REALITAT CATALANA EN CENTRES 
ACADÈMICS INTERNACIONALS 

La diplomàcia acadèmica és un dels pilars principals de la diplomàcia pública. 
Consisteix a implicar experts acadèmics en debats i conferències sobre Catalunya, que 
tenen lloc en universitats i centres de recerca de prestigi internacional. Amb aquestes 
activitats, Diplocat aposta per internacionalitzar el debat sobre Catalunya, des d’una 
perspectiva rigorosa i desapassionada, donant veu a especialistes i a representants 
reconeguts i plurals. 

Jornades sobre Catalunya a l’exterior  

■ Objectiu 

Catalunya viu una singular situació política en el si de la Unió Europea, amb una àmplia 
majoria de la seva població que dona suport el dret a decidir. La diplomàcia acadèmica 
ha de permetre analitzar aquesta situació, implicant-hi centres acadèmics i de recerca 
d’excel·lència. 

L’objectiu de les activitats organitzades en universitats i centres de recerca, principalment 
d’arreu d’Europa, és promoure l’anàlisi rigorós sobre Catalunya i la seva situació política, 
econòmica i social. En aquest sentit, s’ha comptat amb la participació d’experts de 
reconegut prestigi que han aportat una pluralitat de veus, i perquè han investigat i difós la 
realitat catalana en entorns acadèmics d’excel·lència. 

■ Actuacions realitzades 

Enguany s’han organitzat vuit jornades acadèmiques a Europa i a l’Àsia i s’ha col·laborat 
amb quatre actes més. 

Al web de Diplocat s’hi han publicat els enregistraments de les jornades, tret d’alguna 
excepció. La gran majoria també van ser retransmeses en directe per internet. 

► AUGSBURG, ALEMANYA (19/01/2017) 

QUÈ ESTÀ PASSANT A CATALUNYA? REPENSAR L’AUTODETERMINACIÓ A L’EUROPA 

OCCIDENTAL (WHAT IS GOING ON IN CATALONIA? REASSESSING SELF-DETERMINATION IN 

WESTERN EUROPE) 
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L’acte, que va ser 
organitzat per Diplocat 
juntament amb l’Institut 
d’Estudis Espanyols, 
Portuguesos i d’Amèrica 
Llatina i l’Institut d’Estudis 
Canadencs de la 
Universitat d’Augsburg, 
va posar de relleu les 
diferències entre els 
models territorials 
espanyol, alemany i 

canadenc.  

Els directors dels dos instituts esmentats, Hanno Ehrlicher i Peter A. Kraus, a més 
d’Albert Royo, secretari general de Diplocat, van donar les paraules de benvinguda 
davant un auditori ple amb més de 120 persones. 

A continuació hi va haver dues taules rodones. La primera, sobre la situació actual i les 
perspectives de futur del procés polític català, va comptar amb la participació de Walther 
L. Bernecker, catedràtic emèrit d’Història a la Universitat d’Erlangen-Nuremberg; Peter 
A. Kraus, director de l’Institut d’Estudis Canadencs; Stefan Oeter, catedràtic de Dret a la 
Universitat d’Hamburg; i Joan Vallvé, vice-president d’Òmnium Cultural i membre del 
Parlament Europeu pel Grup de l’Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (1994-
1999; 2002-2004, 2009).  

A la segona taula rodona, professors i experts europeus i canadencs van parlar sobre 
federalisme i la seva possible viabilitat en casos com el català. Hi van participar, des 
d’una perspectiva alemanya, Rainer-Olaf Schultze, catedràtic emèrit de Ciències 
Polítiques a la Universitat d’Augsburg; des de l’òptica canadenca, Alain G. Gagnon, 
catedràtic de Contemporary Québec a La Sorbonne; per parlar sobre l’Estat espanyol, 
Ferran Requejo, catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra; i des 
d’una visió més àmplia d’Unió Europea, Kai-Olaf Lang, Senior Fellow del German 
Institute for International and Security Affairs (SWP). 

► TOURS, FRANÇA (16/03/2017) 

CAP A UN DRET A L’AUTODETERMINACIÓ POST-COLONIAL? EL CAS CATALÀ (VERS UN DROIT À 

L'AUTODÉTERMINATION POSTCOLONIAL? LE CAS CATALAN) 

Diplocat i l’UFR Lettres et Langues de la Université François-Rabelais de Tours (França), 
van organitzar una jornada per abordar el dret a l’autodeterminació post-colonial. La 
benvinguda va anar a càrrec d’Alexis Chommeloux, director de l'UFR Lettres et 
Langues, i d’Elisabet Moragas, gestora de projectes sènior de Diplocat. 

P í:
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Davant un auditori ple 
amb més de 200 
alumnes i professors, va 
tenir lloc una taula 
rodona moderada per 
Jorge Cagiao, 
professor adjunt a la 
Universitat de Tours. Hi 
van participar 
Guillaume Tusseau, 
catedràtic de l’Escola de 

Dret de Sciences Po, que va parlar sobre la filosofia jurídica del dret a decidir; Antoni 
Abat Ninet, catedràtic de dret constitucional comparat a la Universitat de Copenhaguen, 
que va oferir una perspectiva comparada del dret a l’autodeterminació en diferents 
democràcies occidentals; Emanuel Castellarin, catedràtic de Dret Públic a la Universitat 
d’Estrasburg, que va tractar el possible referèndum d’autodeterminació de Catalunya des 
del punt de vista del dret internacional; Christine Guillard, professora adjunta en Dret 
Públic a la Universitat François-Rabelais de Tours, que ho va fer des del punt de vista del 
dret de la Unió Europea; i Eva Pons, professora titular de Dret Constitucional a la 
Universitat de Barcelona i membre de la Comissió Jurídica Assessora del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que enfocà el cas català des del punt de vista de la Constitució 
espanyola.  

► BELFAST, IRLANDA (11/05/2017) 

NACIONS SENSE ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA A L’OMBRA DEL BREXIT: CATALUNYA, IRLANDA 

DEL NORD I ESCÒCIA (REGIONS OF THE EUROPEAN UNION IN THE SHADOW OF BREXIT: 
CATALONIA, NORTHERN IRELAND, AND SCOTLAND) 

Diplocat i l’Institute of Irish 
Studies de la Queens’ 
University of Belfast van 
organitzar una jornada 
acadèmica a Irlanda del Nord 
sobre els efectes polítics i 
econòmics del Brexit per a 
Catalunya, Escòcia i Irlanda 
del Nord. 

La benvinguda, davant un 
auditori amb més de 40 persones, va anar a càrrec del director de l’Institut d’Estudis 
Irlandesos, Peter Gray, i del secretari general de Diplocat, Albert Royo. 

La jornada es va estructurar al voltant de dues taules rodones. La primera, moderada per 
la periodista Amanda Ferguson, que col·labora amb mitjans com Reuters i The Irish 
Times, va tractar sobre els impactes polítics del Brexit. Hi van participar Maria Badia, 
secretària d’Afers Exteriors i per a la Unió Europea de la Generalitat; Chris Bambery, 
antic portaveu del APPG (All-Party Parliamentary Group) sobre Catalunya del Parlament 
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del Regne Unit i autor de A People’s history of Scotland and Scotland: Class and Nation; 
Alex Maskey, Sinn Féin MLA (Membre de l’Assemblea Legislativa); i Jane Morrice, 
membre del Comitè Econòmic i Social Europeu i antiga membre i portaveu a l’Assamblea 
d’Irlanda del Nord. 

A la segona taula rodona, moderada per Peter Geoghegan, escriptor irlandès, periodista 
i professor a la University of the West of Scotland, professors i experts europeus van 
parlar sobre l’impacte econòmic del Brexit. Hi van participar Katy Hayward, Senior 
Lecturer a The Senator George J Mitchell Institute for Global Peace, Security and Justice 
de la Queen’s University of Belfast; Katerina Lisenkova, cap de Modelització Econòmica 
al Fraser of Allander Institute; Clara Ponsatí, cap de l’Escola d’Economia i Finances de la 
University of St Andrews; i Aidan Regan, Director de l’Institut Europeu de Dublín. 

► BRUSSEL·LES, BÈLGICA (28/06/2017) 

LA PROPOSTA CATALANA PER UN REFERÈNDUM (A CATALAN PROPOSAL FOR A REFERÈNDUM) 

L’acte, que va ser organitzat 
per Diplocat, va consistir en 
una taula rodona on es va 
explicar i debatre el Pacte 
Nacional pel Referèndum i la 
situació política de Catalunya. 
Els ponents van ser Francesc 
de Dalmases, membre del 
Pacte Nacional pel 
Referèndum, Elena Jimenez, 
coordinadora del projecte Let 
Catalans Vote i Amadeu 

Altafaj, representant del Govern davant la Unió Europea.  

Els punts més rellevants tractats pels ponents van ser la perspectiva històrica de com 
s’ha arribat a la situació política actual a Catalunya i com a través del Pacte Nacional pel 
Referèndum es va intentar acordar un referèndum amb l’Estat espanyol. 

A l’acte, organitzat a l’Hotel Leopold, hi van assistir unes 30 persones provinents de 
diferents think tanks, organitzacions regionals i representacions permanents davant la 
UE. Després de la presentació dels ponents es va obrir un torn de preguntes, on es van 
debatre els temes tractats i es van aclarir dubtes sobre els mateixos.  

► KOBE, JAPÓ (19/07/2017) 

SIMPOSI INTERNACIONAL. PROCESSOS D’AUTODETERMINACIÓ A EUROPA: EL CAS CATALÀ 

(INTERNATIONAL SYMPOSIUM “SELF-DETERMINATION PROCESSES IN EUROPE: THE CATALAN 

CASE”) 
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Diplocat va organitzar per 
segona vegada dos actes al 
Japó, país d’interès prioritari 
com a membre del Consell 
de Seguretat de l’ONU. 

La primera jornada, 
organitzada amb el 
Research Center for 
Promoting Intercultural 
Studies (Promis) de la 
Universitat de Kobe, va tenir 
lloc el dia 19 de juliol i va ser 

inaugurada pel vicedegà de la Graduate School of Intercultural Studies, el professor 
Nishitani Takuya. A continuació, Albert Royo, secretari general de Diplocat, va 
pronunciar, davant un auditori amb més de 50 persones que omplien la sala, la 
conferència inaugural sobre la situació política actual a Catalunya. 

Seguidament hi va haver una taula rodona, moderada pel professor Sakai Kazunari de la 
Universitat de Kobe, en què acadèmics catalans i japonesos van abordar els processos 
d’autodeterminació a Europa. Per parlar del procés d’autodeterminació escocès i la 
situació política britànica, va prendre la paraula el professor Rikihisa Masayuki, de la 
Doshisha Universitat de Kyoto; per tractar la construcció de l’estat a Ucraïna, la 
professora Aoshima Yoko, de la Universitat de Kobe; per abordar la institucionalització 
internacional de la protecció de les minories, el professor Kikkawa Gen, de la Hiroshima 
City University; i finalment, per explicar el cas català com a un moviment europeu que 
neix de la societat civil, la professora Elisenda Paluzie, de la Universitat de Barcelona. 

► TÒQUIO, JAPÓ (20/07/2017) 

PROCESSOS D’AUTODETERMINACIÓ DINS LA UE: EL CAS CATALÀ (SELF-DETERMINATION 

PROCESSES WITHIN THE EU: THE CATALAN CASE) 

La segona jornada al Japó, celebrada l’endemà, el 20 de juliol, es va fer conjuntament 
amb l’Organització d'Estudis Regionals i Interregionals de la Universitat de Waseda, a 

Tòquio. Hi van assistir una 
setantena de persones. 

La benvinguda va anar a càrrec 
de Takashi Morihara, degà de 
l’Escola d'Humanitats i Ciències 
Socials i director de l’Institut 
Històric per a la Civilització 
Europea de la Universitat de 
Waseda. Tot seguit, Yoshitomo 
Okuno, professor de l’Escola 
d’Estudis Exteriors de la 
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Universitat de la Prefectura d’Aichi, va fer una breu introducció sobre Catalunya adreçada 
al públic japonès. 

A continuació, la professora Hiromi Komori, de la Universitat de Waseda, va moderar 
una taula rodona amb experts catalans i japonesos, que van debatre els processos 
d’autodeterminació a la UE i, més concretament, el cas català. Per part catalana hi van 
participar Albert Royo, secretari general de Diplocat, i Elisenda Paluzie, de la 
Universitat de Barcelona. Per part japonesa hi van intervenir Mariko Kawano, catedràtica 
de Dret Internacional; i Takao Suami, catedràtic de Dret Europeu, ambdós de la Facultat 
de Dret de la Universitat de Waseda. 

► ESTOCOLM, SUÈCIA (31/08/2017) 

AUTODETERMINACIÓ DINS LA UNIÓ EUROPEA: EL CAS DE CATALUNYA (SELF-DETERMINATION 

WITHIN THE EUROPEAN UNION: THE CASE OF CATALONIA) 

Diplocat, i el think tank suec 
Arena Idé van organitzar a 
Estocolm una conferencia 
acadèmica per abordar el 
cas català. 

Albert Royo, secretari 
general de Diplocat, i Lisa 
Pelling, analista en cap a 
Arena Idé, van donar la 
benvinguda als assistents. A 
continuació Royo va 

pronunciar la conferència inaugural, amb el títol de “Towards an independent Catalonia 
within the EU?”, en una sala que es va omplir amb una cinquantena de persones.  

A continuació hi va haver una taula rodona, en què hi van participar Niklas Bremberg, 
research fellow del Programa Europeu del Swedish Institute of International Affairs (UI), i 
Josep Costa, professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra. La moderació va anar a càrrec de Lisa Pelling. 

Arena Idé és un think tank independent que va ser fundat l’any 2000 pel moviment 
sindical suec i que tracta temes de política econòmica, mercat del treball i qüestions 
democràtiques i del benestar. Forma part del grup Arena, que també edita una revista 
cultural i un diari digital. 
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► ARHUS, DINAMARCA (25-26/10/2017) 

CAP A LA INDEPENDÈNCIA? COM EL NACIONALISME MINORITARI ESTÀ RECONFIGURANT 

L’ESPAI EUROPEU (TOWARDS INDEPENDENCE? HOW MINORITY NATIONALISM IS RE-
CONFIGURING EUROPEAN SPACE) 

Diplocat, juntament amb 
el Departament 
d’Estudis Europeus de 
la Universitat d’Aarhus 
(Dinamarca), va 
organitzar un simposi 
acadèmic per presentar 
els treballs que diferents 
acadèmics d’arreu 
d’Europa havien fet 
sobre nacionalismes 
minoritaris i el seu 

encaix a la Unió Europea.  

El simposi, que va tenir lloc a l’Escola de Cultura i Societat de la Universitat d’Aarhus 
davant una audiència de més de 50 persones, va ser inaugurat per Lisanne Wilken, 
professora de l’esmentada Escola i per Elisabet Moragas, gestora de projectes sènior de 
Diplocat. El simposi va consistir en dues conferències magistrals i cinc taules temàtiques. 

Les conferències magistrals van anar a càrrec de James Mitchell, catedràtic de la Public 
Policy Academy of Government de la Universitat d’Edinburg; i Klaus-Jürgen Nagel, 
professor de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. 

La primera taula, sobre constitucions, referèndums i la legalitat de l’autodeterminació, va 
comptar amb la participació de Marc Sanjaume, de l’Institut d’Estudis d’Autogovern i 
professor adjunt de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. 

A la segona taula, “l’art de comparar”, hi van participar Carsten Humlebaek, professor 
associat del Departament de Gestió, Societat i Comunicació, Copenhagen Business 
School (CBS); i Mark Friis Hau, doctorant de l’Escola de Cultura i Societat – Estudis 
Europeus de la Universitat d’Aarhus. 

La tercera, sobre imatges i relats en la comunicació política, va comptar amb Reuben 
Ross, estudiant de doctorat sobre comunicació visual de partits polítics de nacionalitats 
minoritàries; Alexandre Miquel, periodista especialista en política catalana; i Joseph 
Sacramento, Màster en Polítiques Públiques pel King’s College London. 

La quarta va abordar les actituds europees en nacions minoritàries i hi van participar 
Adriano Cirulli, doctorat en Sociologia de la Cultura i Procés Polític, professor assistent 
de Sociologia Territorial de la Universitat d’Uninettuno; i Lisanne Wilken, professora 
associada de l’Escola de Cultura i Societat – Estudis Europeus de la Universitat d’Aarhus. 
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Finalment, la cinquena i darrera taula va tractar sobre política de carrer i activisme i va 
comptar amb la participació de Jaume Castan, professor del Border Region Studies, a la 
Universitat del Sud de Dinamarca (SDU). 

 

► COL·LABORACIONS PUNTUALS 

A més d’organitzar jornades pròpies, Diplocat ha contribuït al finançament o a 
l’organització de diverses jornades o activitats sobre Catalunya, entre les quals hi ha les 
següents: 

 La diplomàcia de la Catalunya Estat: nous horitzons. Participació d’Albert Royo, 
secretari general de Diplocat, a les XVI Jornades FOCIR. 02-03 de març de 2017. 
 

 “Adaptant Europa” (Rescaling Europe). Curs de 10 hores impartit pel professor 
Michael Keating de la Universitat d’Aberdeen en el marc de l’Escola d’Estiu en 
Polítiques Globals, Desenvolupament i Seguretat de l’IBEI. Barcelona, 26 al 30 de 
juny de 2017. 

 
 Jornada “La Catalogne: Hola Europe! Bonjour l’Europe!”. Commemoració del Dia 

d’Europa organitzada pel Casal Català de Nantes. Conferència a càrrec d’Alex Sarri, 
conseller polític europeu, que va tenir lloc el 9 de maig de 2017 a Nantes, França. 

 
 Conferència “Catalunya, un nou país d’Europa” a càrrec de Núria de Gispert, 

política i advocada catalana, Presidenta del Parlament de Catalunya entre el 2010 i 
2015. Acte organitzat per l’Associació Cultural Catalano-Polonesa, que va tenir lloc a 
Varsòvia el dia 2 de setembre de 2017. 

Presentacions a diversos festivals polítics 

Els festivals polítics i d’opinió de la zona nòrdica i bàltica d’Europa apleguen cada estiu, 
en un entorn informal lluny de les grans ciutats, ciutadans, periodistes i els màxims 
representants polítics, econòmics i culturals de cada país. La presència de diputats i 
membres del Govern hi és habitual i participen en debats i dialoguen de manera directa i 
informal amb els ciutadans sobre els temes de màxima preocupació social i mediàtica en 
aquell moment. El festival Almedalen de l’illa sueca de Gotland va ser el pioner, però amb 
el pas dels anys se n’han organitzat també a Noruega, Finlàndia, Islàndia, Dinamarca i, 
darrerament també, a Estònia, Letònia i Lituània. 

■ Objectiu 

Diplocat ja va participar l’any passat en diferents debats a Almedalen (Almedalen, Suècia) 
i Folkemodet (Bornholm, Dinamarca). La valoració va ser satisfactòria i per aquest motiu 
enguany s’ha repetit la participació en aquests mateixos festivals i, a més, s’ha ampliat la 
presència als festivals de Noruega, Letònia i Estònia. Sempre s’ha mirat de portar temes 
de debat o d’expertesa vinculats amb Catalunya que siguin interessants per a l’opinió 
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pública d’aquests països i sempre, en la mesura que ha sigut possible, en col·laboració 
amb socis locals per donar un contingut més rellevant a la participació. 

■ Actuacions realitzades 

► FOLKEMODET / DINAMARCA (16/06/2017) 

CATALUNYA POT ESDEVENIR EL PROPER ESTAT DE LA UE? (KAN CATALONIEN 
BLIVE DET NÆSTE EU-LAND?) 

El festival polític més important 
que es fa a Dinamarca, el 
Folkemødet, va acollir un debat 
sobre Catalunya. L’acte va tenir 
lloc a l’estand de 
l’Europabevægelsen (Moviment 
Europeu danès), que 
organitzava el debat en 
col·laboració amb Diplocat.  

El títol era “Catalunya pot 
esdevenir el proper Estat de la UE?” i un dels temes que s’hi tractaven era el del possible 
referèndum català. Hi van participar la presidenta de l’Europabevægelsen, Stine Bosse; 
el secretari general de Diplocat, Albert Royo; l’exministre socialista Joan Majó, que és 
membre del Consell Consultiu de Diplocat; i el diputat al Parlament danès Sjúrður 
Skaale. Hi van assistir representants polítics, acadèmics i dirigents de think tanks.  

El festival Folkemødet aplega cada estiu, durant quatre dies, els màxims representants 
polítics, econòmics, culturals i de la societat civil de Dinamarca, que es reuneixen en 
aquesta illa del mar Bàltic per debatre sobre temes d’actualitat. 

► LAMPA / LETÒNIA (01/07/2017) 

AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA: VISIONS DES DE LETÒNIA 

En col·laboració amb Open 
Society Latvia (Fonds Dots), 
Diplocat  va organitzar el debat 
“Autodeterminació de 
Catalunya: Visions des de 
Letònia” en el marc del festival 
polític Lampa que se celebra 
cada any, a principis de juliol, al 
municipi letó de Cēsis. 

El debat a Cēsis, moderat per la 
periodista Paula Muzikante i desenvolupat íntegrament en letó, va comptar amb la 
participació d’Otto Ozols, publicista i escriptor, i del periodista expert en afers 
internacionals Kārlis Streips. 
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El Festival Lampa està inspirat en esdeveniments similars amb una llarga tradició 
celebrats en altres països nòrdics i bàltics com Dinamarca, Suècia, Islàndia, Noruega, 
Finlàndia i Estònia. 

► GOTLAND. ALMEDALSVECKAN / SUÈCIA (07/07/2017) 

CATALUNYA I SUÈCIA DAVANT L’AGENDA 2030: INTERCANVI DE BONES 
PRÀCTIQUES ENTRE EL NORD I EL SUD (CATALONIA AND SWEDEN BEFORE 
AGENDA 2030 – SHARING GOOD PRACTICES FROM NORTH AND SOUTH)  

La participació catalana 
d’enguany al festival nòrdic 
Almedalen va consistir en el 
debat en llengua anglesa titulat 
‘Catalunya i Suècia davant 
l’Agenda 2030: intercanvi de 
bones pràctiques entre el nord i 
el sud’. L’acte el van organitzar 
conjuntament Diplocat i el think 
tank suec Fores. 

El debat es va plantejar com un 
intercanvi d’idees entre el nord i el sud d’Europa destinat a reforçar els objectius comuns 
d’assolir un paradigma social, econòmic i mediambiental sostenible. Hi van intervenir dos 
representants suecs i dos de catalans. Per part sueca hi va participar Mattias Goldmann, 
director executiu de Fores, i Jakob Lagercrantz, fundador i coordinador de la plataforma 
2030 Sekretariatet (formada per empreses, institucions i associacions de la societat civil 
de Suècia compromeses amb el medi ambient i els objectius de desenvolupament 
sostenible de les Nacions Unides). 

Per part catalana hi van participar Mireia Cañellas, directora de Desenvolupament 
Sostenible de la Generalitat de Catalunya; i Teresa Navarro, directora general de 
l’associació d’emprenedors FemCAT. També va formar part de la delegació catalana 
Albert Royo, secretari general de Diplocat, i Francesca Guardiola, delegada de la 
Generalitat als Països Nòrdics. 

► PAIDE. ARVAMUSFESTIVAL / ESTÒNIA (12/08/2017) 

SELF-DETERMINATION OF NATIONS IN THE EUROPEAN UNION: CASE OF 
CATALONIA 

En col·laboració amb el Partit 
Lliure d’Estònia (Eesti 
Vabaerakond), Diplocat va 
organitzar el debat “Self-
determination of nations in the 
European Union: Case of 
Catalonia”. El debat es va 
organitzar en el marc del 
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festival polític “Arvamusfestival” que se celebra des de fa uns anys al municipi estonià de 
Paide cada mes d’agost. 

El debat va comptar amb la participació de Rafael Arenas, catedràtic de dret 
internacional privat a la UAB i expresident de Societat Civil Catalana, i de Jordi Arrufat, 
gestor de projectes de Diplocat. Van ser moderats pel president del Partit Lliure d'Estònia 
i president de l'intergrup de suport a Catalunya al Parlament d'Estònia, Artur Talvik. 

ArvamusFestival està inspirat en esdeveniments similars amb llarga tradició que es fan a 
països nòrdics i bàltics com Dinamarca, Suècia, Islàndia, Noruega, Letònia i Finlàndia. 

► ARENDAL. ARENDALSUKA / NORUEGA (17/08/2017) 

EL DRET A SER ESCOLTAT: SÓN ELS REFERÈNDUMS LA NOSTRA MILLOR EINA 
DEMOCRÀTICA? (THE RIGHT TO BE HEARD – ARE REFERENDA OUR BEST 
DEMOCRATIC TOOL?) 

La sisena edició del festival 
Arendalsuka va acollir un debat 
sobre el dret de decidir, la 
importància dels referèndums i, 
en concret, el cas català. 

L’acte, organitzat conjuntament 
per l’Europabevegelsen 
(Moviment Europeista Noruec) i 
Diplocat, es va fer en anglès amb 
el títol “El dret a ser escoltat: són 
els referèndums la nostra millor 
eina democràtica?”. 

El debat es va estructurar en quatre parts. A la part introductòria, el professor Jan Erik 
Grindheim, president d’Europabevegelsen, va analitzar l’ús i la funció del referèndum en 
diversos models democràtics, i va afirmar que la seva idoneïtat depèn del context en què 
s’emmarca cada cas. A continuació, la directora general d’Afers Exteriors de la 
Generalitat, Marina Falcó, va exposar el cas català. Jan Erik Mustad, professor de la 
Universitat d’Agder, després d’analitzar el cas escocès i el referèndum sobre el Brexit es 
feia les següents preguntes: “Va ser una eina legítima, el referèndum escocès? És 
possible que sí. I el referèndum sobre el Brexit? Segurament no”. Finalment, Asle Toje, 
director de recerca del Nobel Peace Institute, va analitzar exhaustivament l’experiència 
(que tots els ponents van coincidir a definir com a “traumàtica”) dels referèndums del 
1972 i 1994, en què Noruega va rebutjar d’entrar a la Unió Europea. L’encarregat de 
moderar el debat va ser Erik Løkke, investigador del think tank noruec Civita. 

EUROPA
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Projecte de Recerca “Borders, Sovereignty, and National Self-
Determination in the European Union” 

■ Objectiu 

Diplocat va atorgar l’any 2016 una subvenció a l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI), al Center on Constitutional Change - University of Edinburgh (CCC) 
i al Leuven Centre for Global Governance Studies de la Universitat de Leuven (Leuven 
Centre) per al desplegament del projecte de recerca conjunt, “Borders, Sovereignty, and 
National Self-Determination in the European Union”. El projecte, d’una durada de 17 
mesos, es va dur a terme des del 2 de maig de 2016 fins al 20 de setembre de 2017.  

L’objectiu principal d’aquest projecte és abordar una sèrie de qüestions relacionades amb 
dos processos transformadors – els processos d’autodeterminació nacional i l’esvaïment 
de les fronteres de la UE – i les seves interrelacions. En el marc del projecte de recerca, 
es va explorar i debatre com les geografies variables de fronteres europees poden afectar 
la governança de la Unió Europea, obrint espais d’acomodament potencial que podrien 
ser compatibles amb els marcs legals existents. 

■ Actuacions realitzades 

En el marc d’aquest projecte de recerca, que ha estat liderat pels professors Jacint 
Jordana, director de l’IBEI; Michael Keating, director del CCC; i Jan Wouters i Axel 
Marx, director i sotsdirector, respectivament, del Leuven Centre, s’han fet les actuacions 
següents: 

 En primer lloc es va crear el grup d’experts o de treball, coordinat pels directors del 
projecte, i integrat per experts acadèmics de l’àmbit de la ciència política i el dret,  i 
especialistes en els temes objectes del projecte de recerca. Es va encarregar als 
experts la redacció de documents específics sobre àmbits concrets i rellevants del 
projecte. 
 
Els experts integrants del grup de treball i els documents que van realitzar, durant els 
17 mesos de durada del projecte, són els següents: 

 
1. Schimmelfennig, Frank (ETH Zürich). Differentiation and Self-determination in 

European Integration, Working Paper 01. 
2. Walker, Neil (University of Edinburgh). Teleological and Reflexive Nationalism in 

the New Europe, Working Paper 02. 
3. Díez Medrano, Juan (Universidad Carlos III Madrid / IBEI). Secessionism 

Revisited: Unequal Market Insertion and its Relevance for the Analysis of Brexit, 
Working Paper 03. 

4. Harris, Erika (University of Liverpool). Identity, Territory, and Self-determination in 
Transborder Regions of Eastern and Central Europe, Working Paper 04. 

5. Moore, Margaret (Queens University – Kingston). Territory, Boundaries, and 
Collective Self-determination, Working Paper 05. 

6. Stjepanović, Dejan (University of Dundee). Self-determination Constellations: 
Substate Regions and Citizenship in Europe, Working Paper 06. 
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7. García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra) i Etherington, John 
(Universitat Autònoma de Barcelona). National State Foreign Policy and Regional 
External Action: An Uneasy Relationship, Working Paper 07. 

8. Levrat, Nicolas (Université de Genève). The Right to National Self-determination 
within the EU: a Legal Investigation, Working Paper 08. 

9. Tierney, Stephen (University of Edinburgh). Referendums in the United Kingdom 
and the European Union: Challenging Federalism?, Working Paper 09. 

10. Schakel, Arjan H (Maastricht University). The European Multilevel Party System: 
Moving Towards Unity or Diversity?, Working Paper 10. 

11. Beramendi, Pablo (Duke University). Stability in Political Unions: Inequality, 
Borders, and Welfare, Working Paper 11. 

12. Almqvist, Jessica (Universidad Autónoma de Madrid). EU and the Recognition of 
New States, Working Paper 12. 

13. Jure, Vidmar (Maastricht University). The Limits of Democratic Decision-Making in 
Territorial Matters, Working Paper 13. 

14. Requejo, Ferran (Universitat Pompeu Fabra) i Nagel, Klaus-Jürgen (Universitat 
Pompeu Fabra). Democracy and Borders: External and Internal Secession in the 
EU, Working Paper 14. 

Per a la preparació dels documents de treball es van organitzar tres reunions, 
coordinades cadascuna d’elles per un dels centres participants en el projecte. 

 
En el decurs de les reunions, els experts van fer una presentació pública dels seus 
respectius treballs, que posteriorment van ser debatuts i discutits per tots els integrants 
del grup de treball. La primera va tenir lloc a Lovaina, Bèlgica, els dies 2 i 3 d’octubre de 
2016 i va ser organitzada pel Leuven Centre. En aquesta primera reunió, Albert Royo, 
secretari general de Diplocat, va presentar el projecte de recerca, els seus objectius i el 
rol de Diplocat. Els directors del projecte van explicar la metodologia que se seguiria i, 
finalment, els integrants del grup d’experts van fer una primera presentació dels seus 
documents de treball. 

► 2A REUNIÓ DEL GRUP D’EXPERTS A EDIMBURG, ESCÒCIA (20-21/02/2017) 

La segona reunió del grup de 
treball va ser organitzada pel 
Center on Constitutional Change - 
University of Edinburgh (CCC) i va 
tenir lloc els dies 20 i 21 de febrer 
als locals que el centre té a 
Edimburg. En el decurs d’aquesta 
reunió els experts van fer una 
segona presentació dels seus 

documents de treballs que havien estat prèviament modificats tenint en compte les 
aportacions i comentaris realitzats en la reunió de Leuven. A Edimburg els directors i 
integrants del grup d’experts van discutir àmpliament els continguts dels treballs. 

 

M
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► 3A REUNIÓ DEL GRUP D’EXPERTS A BARCELONA (29-30/05/17)  

La darrera reunió del grup de 
treball, organitzada per l’IBEI a 
Barcelona els dies 29 i 30 de maig, 
va servir per fer la darrera 
presentació dels documents de 
treball i una valoració final dels 
mateixos. Els experts van rebre 
l’encàrrec de presentar les 
versions finals dels treballs al llarg 
del mes de juny per poder fer les 
correccions definitives i donar per acabat el projecte el 20 de setembre. 

► PRESENTACIONS PÚBLIQUES DELS RESULTATS 

Els resultats dels treballs s’han fet públics per dos mitjans: 

 Presentació dels resultats del projecte a dues conferències internacionals. La primera, 
la General Conference of the European Consortium for Political Research, va tenir lloc 
a Oslo (Noruega) del 6 al 9 de setembre. La segona, l’European International Studies 
Association, organitzada per l’IBEI al campus de Barcelona de la Universitat Pompeu 
Fabra, va tenir lloc del 13 al 16 de setembre de 2017.  
 

Aquestes conferències acadèmiques són dues de les més importants que es fan a 
Europa en l’àmbit de les ciències polítiques i les relacions internacionals. El fet de 
presentar els resultats del projecte en aquestes conferències va permetre difondre els 
esmentats resultats entre el món acadèmic, que era un dels objectius del projecte.  

 
 Elaboració d’una pàgina web, http://euborders.com/, on s’explica el projecte, les 

entitats coordinadores i l’objectiu i metodologia per dur-lo a terme. Conté una breu 
presentació dels líders, coordinadors i experts que hi participen, les tres reunions que 
es van organitzar i 
els seus resultats 
finals. També s’hi 
poden trobar els 14 
documents de 
treball. 
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Elaboració de documents de fons 

A petició de diverses entitats catalanes que treballen per explicar el país a l’exterior i de 
ciutadans que viuen en altres països, Diplocat ha encarregat a diversos experts i 
acadèmics l’elaboració de documents que expliquen el país i les seves diverses facetes 
en castellà, anglès, francès o alemany. 

■ Objectiu 

Els documents serveixen per oferir informació rigorosa sobre el procés polític que viu 
Catalunya i els esforços que fa per superar la crisi econòmica. Els documents són públics 
per tal que puguin ser adaptats a les oportunitats específiques de comunicació 
internacional que pugui tenir qualsevol entitat o particular. 

■ Actuacions realitzades 

Documents publicats per primera vegada: 

► Té Catalunya dret d'autodeterminació? Josep Costa (disponible en català, castellà, 
anglès, francès). 10/04/2017 
 

► El Tribunal Constitucional espanyol i el significat de la diplomàcia pública. 
Diplocat (disponible en català, castellà, anglès, francès i alemany). 19/04/2017 

 
► Espanya és un país federal? Ferran Requejo (disponible en català, castellà, anglès, 

francès i alemany). 26/04/2017 
 

Els textos publicats durant el 2017 inclouen, a més dels documents publicats per primera 
vegada, l’actualització dels documents següents: 

► Breu introducció a les institucions de Catalunya. Diplocat (disponible en castellà, 
anglès, francès). 13/07/2017 
 

► L’economia catalana en el context europeu. Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda (disponible en anglès i francès). 06/09/2017 

 
► Dèficit fiscal i actual sistema de finançament de les Comunitats Autònomes. 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (disponible en anglès i 
francès). 26/09/2017 

 
► Procés de consolidació fiscal a Catalunya (2010-2016). Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (disponible en anglès). 26/09/2017 
 
► El dèficit fiscal de Catalunya en relació amb l’administració central espanyola. 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (disponible en anglès). 
27/09/2017 
 

► Sistema actual de finançament de les Comunitats Autònomes d’Espanya. 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (disponible en anglès). 
28/09/2017 
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IMPLICAR LES INSTITUCIONS I LA SOCIETAT 
CIVIL DEL PAÍS EN ELS GRANS DEBATS 
INTERNACIONALS 

El paper de la ciutadania és clau en la diplomàcia pública. En aquest sentit, la 
diplomàcia ciutadana busca la implicació directa dels ciutadans en la projecció 
internacional de Catalunya. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen una clara 
vocació europeista i internacionalista i les activitats de diplomàcia ciutadana els ofereixen 
la possibilitat de participar directament en la projecció internacional del país. 

Debats europeus i globals a Catalunya 

■ Objectiu 

Per ser escoltats a nivell internacional és necessari que siguem capaços de participar i 
contribuir en els principals debats globals. Diplocat organitza regularment taules rodones i 
conferències sobre grans temes d’actualitat i incentiva la participació de la societat civil 
catalana. Les jornades es fan amb la col·laboració d’organitzacions internacionals, think-
tanks, centres d’estudis internacionals, universitats i entitats civils d’arreu del món. 
D’aquesta manera s’enriqueix el discurs internacional de la societat civil catalana. També 
es conviden líders polítics, econòmics, acadèmics o mediàtics d’arreu del món a 
Catalunya. 

■ Actuacions realitzades 

► BARCELONA (22/03/2017) 

DIPLOMÀCIA MUNICIPAL. RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU.  

Diplocat i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, van organitzar el 22 de març una conferència sobre 
experiències de diplomàcia municipal en l’àmbit europeu. Es tracta d’una temàtica molt 
actual, tenint en compte que més de la meitat de la població mundial ja viu en àrees 
urbanes i les Nacions Unides calculen que l’any 2050 dos terços viuran a les ciutats. En 
aquest context, les ciutats es posicionen per formar associacions pròpies, que els 
permeten treballar amb objectius comuns a nivell local, més enllà de les fronteres 
nacionals.  

Durant la jornada es va poder conèixer de primera mà quines són les actuacions que 
despleguen algunes de les xarxes de ciutats i el seu rol dins la Unió Europea, com també 
alguns exemples de bones pràctiques de diplomàcia municipal dutes a terme a Catalunya 
i a diferents països europeus. 
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La jornada va ser 
inaugurada per Jaume 
Ciurana, membre de la 
Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, 
Albert Royo, secretari 
general de Diplocat, i 
Marina Falcó, directora 
general de Relacions 
Exteriors de la Generalitat. 
La conferència inaugural, 
“Diplomàcia municipal: una 

visió analítica”, va anar a càrrec de Sean Aday, Director del Institute for Public Diplomacy 
and Global Communication de la George Washington University. 

A continuació hi va haver tres taules rodones. La primera, moderada per Jaume Ciurana, 
va donar veu a les ciutats com a actors internacionals. Hi van participar, per part de 
Catalunya, Dionís Guiteras, alcalde de Moià i vicepresident primer de la Diputació de 
Barcelona; Oriol Lladó, primer tinent d’alcalde de Badalona; Josep Mayoral, alcalde de 
Granollers; i Àngels Chacón, primera tinent d’alcalde d’Igualada. Per part europea, hi 
eren presents Furio Honsell, alcalde d’Udine (Itàlia); Kristin Røymo, alcaldessa de 
Tromsø (Noruega); i Beata Dudzińska, tinent d’alcalde de Piła (Polònia). 

La segona taula rodona, que va ser moderada per Manuel Manonelles, director general 
d'Afers Multilaterals i Europeus, va tractar sobre el rol de les xarxes de ciutats en la 
diplomàcia municipal. Hi van participar Emilia Sáiz, secretària general adjunta d’United 
Cities and Local Governments (UCLG); Carlos Mascarell, Policy Officer de Governança i 
Ciutadania del Council of European Municipalities and Regions (CEMR); Ton Rombouts, 
president del Comitè d’Afers Europeus i Internacionals de l’Associació Neerlandesa de 
Municipis, alcalde de Den Bosch i vicepresident de la Comissió de Cooperació al 
Desenvolupament i Diplomàcia Municipal de l’UCLG; i Marc Pifarré, secretari general de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Finalment, a la tercera taula rodona, moderada per Ferran Tarradellas, director de la 
Representació a Barcelona de la Comissió Europea, es va parlar sobre el lobby de les 
ciutats a la Unió Europea. Hi van participar Philip McCann, catedràtic d’Economia 
Regional i Urbana a la Universitat de Sheffield i assessor especial dels Comissaris de 
Política regional Johannes Hahn (2010-2013) i Corina Creţu (2015-2016); Carles 
Llorens, secretari general de l’Organització de Regions Unides (ORU-FOGAR), i Dani 
Castejón, technical officer de la xarxa Retailink del programa URBACT. 
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► BARCELONA (29/05/2017) 

SOBIRANIA I AUTODETERMINACIÓ EN TEMPS DE BREXIT (SOVEREIGNTY AND SELF-
DETERMINATION IN TIMES OF BREXIT). SALA ALBERT CALSAMIGLIA UPF, CAMPUS DE LA 

CIUTADELLA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA. 

Diplocat, la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), 
van organitzar la jornada “Sovereignty and self-determination in the times of Brexit” per 
debatre sobre les conseqüències d'aquests desenvolupaments per al futur de la UE.  

Davant un auditori ple amb 
més de 70 persones, el 
Conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i 
Transparència del Govern 
de la Generalitat de 
Catalunya, Raül Romeva, 
va pronunciar la conferència 
inaugural sobre “Catalunya 
en la UE del Brexit”. La 
benvinguda va anar a càrrec 
del director del Departament 

de Polítiques i Ciències Socials de la UPF, David Sancho, i del secretari general de 
Diplocat, Albert Royo. 

A continuació, va tenir lloc una taula rodona moderada per Jacint Jordana, catedràtic de 
Ciència Política a la UPF i director de l’IBEI, que va comptar amb la participació 
d’acadèmics de tres països europeus: Jessica Almqvist, professora sueca de Dret 
Internacional a la Universitat Autònoma de Madrid, Michael Keating, catedràtic de 
Ciències Polítiques a la Universitat d’Aberdeen (Escòcia); i Jan Wouters, catedràtic de 
Dret Internacional a la Universitat Catòlica de Leuven (Bèlgica). 

► BARCELONA (14/06/2017) 

SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE ACOLLIDA I POLÍTIQUES D’INTEGRACIÓ DE REFUGIATS. SALA 

ALBERT CALSAMIGLIA UPF, CAMPUS DE LA CIUTADELLA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA. 

Diplocat i l’Interdisciplinary 
Research Group on 
Immigration (GRITIM) de la 
Universitat Pompeu Fabra, 
amb la col·laboració de la 
Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, 
van organitzar un simposi 
internacional sobre els 
reptes i oportunitats que 
planteja l’actual arribada de 
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refugiats a Europa. 

La trobada va tractar sobre un dels majors desafiaments que té actualment l’agenda 
global: la qüestió dels refugiats i de la migració forçada, i com es planteja la seva inclusió 
econòmica i social d’aquests i de les seves famílies en la nostra societat. Hi van intervenir 
participants provinents del Canadà, Portugal i Suècia, països que des de fa temps estan 
implicats en polítiques actives en aquest camp.  

Van donar la benvinguda als assistents Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu 
Fabra, Albert Royo, secretari general de Diplocat i Maria Badia, secretària d’Afers 
Exteriors i de la UE del Govern català, els quals van destacar el compromís i la solidaritat 
del poble català envers els refugiats.  

La primera taula rodona, de caràcter més institucional i polític, va comptar amb la 
intervenció de Pedro Calado, alt comissionat per a les Migracions de Portugal, qui va 
donar a conèixer el caràcter emprenedor dels estrangers que viuen a Portugal. Bernd 
Parusel, expert polític de l'Agència d'Immigració de Suècia, va parlar de l’experiència 
integradora positiva dels refugiats dels Balcans que van arribar al seu país durant la 
dècada dels 90 i va destacar el rol dels municipis a l’hora de dissenyar polítiques actives i 
eficients. Finalment, Deborah Tunis, coordinadora especial per al reassentament dels 
refugiats sirians al Govern Federal del Canadà, va destacar la necessitat de dissenyar 
polítiques de llarg termini i anar més enllà de la resposta puntual i immediata quan hi ha 
una crisi. 

A la segona taula rodona, Pieter Bevelander, catedràtic de Migració Internacional i 
Relacions Ètniques a la Universitat de Malmö, va comparar les polítiques integradores de 
Canadà i de Suècia. Rui Marques, president de la Plataforma de Suport als Refugiats a 
Portugal, va presentar la Plataforma de Suport als Refugiats (PAR) portuguesa, mentre 
que Leslie Seidle, director de recerca a l’Institut de Recerca de Polítiques Públiques de 
Mont-real, va presentar un catàleg de bones pràctiques en àmbits com la comunicació, la 
coordinació o el finançament de les polítiques relacionades amb els refugiats. 

En la sessió de cloenda, Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del 
Govern de Catalunya, va afirmar que aquests debats serveixen per millorar les polítiques 
que s’apliquen a Catalunya i la situació dels refugiats. Per la seva banda, Ricard Zapata-
Barrero, director del GRITIM-UPF, va mostrar el seu compromís per continuar treballant 
des de l’àmbit acadèmic en el disseny de les polítiques necessàries en aquest àmbit. 

Els vídeos de la jornada i l’informe elaborat per l’Interdisciplinary Research Group on 
Immigration (GRITIM-UPF) es van publicar al web de Diplocat. 
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Intercanvis de bones pràctiques i models d’excel·lència  

■ Objectiu 

Per aportar solucions a reptes compartits entre Catalunya Europa i la resta del món, 
s’organitzen projectes per facilitar l’accés als grans debats globals i fomentar l’aplicació 
de bones pràctiques internacionals a Catalunya.  

■ Actuacions realitzades 

► ROTTERDAM, PAÏSOS BAIXOS (03/02/2017) 

PAÏSOS BAIXOS. VISITA D’ESTUDI A ROTTERDAM 

Set membres del Patronat de 
Diplocat van participar en la 
jornada de presentació del 
full de ruta que permetrà a la 
regió metropolitana de 
Rotterdam - La Haia, que té 
el principal port d’Europa, fer 
la transició cap a l’energia 
verda. La delegació catalana, 
encapçalada per la secretària 
de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Marta Subirà, i 
formada per un representant 

de l’Associació de Municipis de Catalunya, un representant sindical (UGT) i diverses 
entitats empresarials (Pimec, Foment del Treball, el Consell de Cambres de 
Catalunya i Amec), va ser convidada per Jeremy Rifkin a l’acte oficial de presentació i a 
les reunions a porta tancada que es van fer durant la jornada amb líders locals i amb el 
vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič.  

L’objectiu de la visita era conèixer els detalls del pla que ha de permetre transformar una 
de les regions d’Europa més dependents del carboni i de la indústria petroquímica en una 
societat basada en la substitució del petroli per la biomassa i les renovables, en 
l’economia circular i col·laborativa i en l’anomenada Internet de les Coses. Durant les 
reunions amb l’equip de Rifkin i els impulsors de la Tercera Revolució Industrial a 
Rotterdam – La Haia, la delegació catalana va intercanviar impressions sobre els 
principals reptes que s’han hagut de superar per assolir el consens necessari (social, 
institucional i empresarial) per tirar endavant un projecte ambiciós, que servirà com a pla 
pilot per a una posterior aplicació a tot Holanda.   

La sessió de treball amb Šefčovič i amb els principals líders industrials de la regió va 
servir per sotmetre a debat alguns dels projectes que ja estan en marxa i també per 
analitzar les oportunitats que ofereix la Tercera Revolució Industrial de superar les 
creixents desigualtats que, en el model econòmic actual, s’estan accentuant a tot Europa. 
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Šefčovič va destacar la importància del Roadmap Next Economy de Rotterdam – La Haia 
en el marc del projecte Energy Union de la UE. 

► SUÏSSA / FRANÇA (GINEBRA, ANNEMASSE, BERNA, ZURIC) – (05-08/08/2017) 

SUÏSSA. BONA GESTIÓ TERRITORI URBÀ  

Set representants (alcaldes i tècnics) dels municipis de Cardona, Moià, Premià de Mar, 
Subirats, Terrassa van participar en una missió que els va permetre aprendre de primera 
mà les (bones) pràctiques suïsses i intercanviar opinions amb prop de 25 interlocutors 
tècnics i polítics locals.  

La missió va ser organitzada per Diplocat i per la Diputació de Barcelona, en col·laboració 
amb el Consolat General de Suïssa a Barcelona. 

El viatge tenia per objectiu estudiar i importar bones pràctiques en l’àmbit de la gestió del 
territori i, en especial, en el disseny i la implementació de plans de transició entre zones 
urbanes, agrícoles, industrials i forestals, desenvolupades a nivell federal, cantonal i 
municipal a la Confederació Helvètica.  

En el marc de la missió es van visitar un elevat nombre de projectes realitzats i en curs a 
Ginebra, Annemasse (França), Köniz, Berna i Zuric. Entre altres, la delegació va conèixer 
el detall de projectes com: 

 El projecte de renovació urbana Praille - Acacias-Vernets projecte de reconversió i 
densificació d’una zona anteriorment industrial a Ginebra, Carouges i Lancy. 

 Els projectes de mobilitat ferroviària transfronterera CEVA (Liaison ferroviaire 
Cornavin — Eaux-Vives — Annemasse) i, més breument, el projecte Léman Express 
que connecta la cooperació transfronterera Ginebra / Auverge-Rhône Alpes (FR) amb 
el Cantó de Vaud. 

 El projecte de renovació urbana Etoile – Annemasse (Communauté d'agglomération 
Annemasse Agglo) a França  

 Bones pràctiques al municipi de Köniz / Liebefeld (seu de Swisscom, Banc Cantonal 
de Berna, ministeris federals, etc.) 

 Bones pràctiques a Berna-Wankdorf (barri de Berna, desindustrualitzat i reurbanitzat 
recentment; seu del Stade de Suisse) 

 El projecte de remodelació del barri de l’estació central de Zuric (Europaallee) 
 Model de la ciutat de Zuric i presentació de la “Planificació d’usos dels espais” i la 

“Compactació urbana i estratègies de planificació urbana”. 
 Bones pràctiques a Zürich-West, fins fa poc una zona industrial a la part occidental de 

la ciutat que s’ha convertit en el barri més creatiu. 
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Ajuts Diplocat a la internacionalització de la societat civil 

■ Objectiu 

Un dels aspectes nuclears de la diplomàcia pública és l’acció internacional que impulsen 
les organitzacions de la societat civil, en la mesura que aquestes tenen un paper molt 
important per donar a conèixer Catalunya a nivell global i per explicar la seva realitat. 

Catalunya ha estat històricament un país amb una forta tradició associativa. Responent a 
la clara vocació internacional de la societat catalana, moltes d’aquestes organitzacions 
han estat reconegudes a nivell europeu i internacional i participen activament en els 
debats i les trobades que organitzen les organitzacions referents d’àmbit europeu o 
internacional. La implicació de les entitats catalanes a nivell internacional constitueix un 
factor clau per difondre les múltiples veus de Catalunya arreu del món. 

Amb l’objectiu de potenciar la xarxa de relacions internacionals existents en l’àmbit de la 
societat civil, Diplocat convoca anualment un programa d’ajuts per a la projecció 
internacional de les organitzacions civils catalanes. Aquest programa està orientat a 
cofinançar les activitats internacionals de les entitats catalanes i promoure la seva 
participació en les trobades, congressos i fòrums de les seves respectives federacions o 
associacions internacionals. 

■ Actuacions realitzades 

► AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES ENTITATS CATALANES 

QUARTA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DIPLOCAT PER A LA PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE LES 

ORGANITZACIONS CIVILS CATALANES. BARCELONA, 27 DE FEBRER DE 2017 

El 27 de febrer es van 
presentar les bases de la 
quarta convocatòria dels ajuts 
Diplocat per a la projecció 
internacional de les 
organitzacions civils catalanes, 
amb una dotació de 132.000 
euros, destinats a subvencionar 
despeses de transport i 
allotjament d’organitzacions 
civils catalanes per assistir a 
esdeveniments internacionals.  
Els ajuts tenen com a objecte fomentar la presència d’aquestes entitats en les 
organitzacions internacionals del seu àmbit d’actuació, per tal d’impulsar la projecció de 
Catalunya en l’àmbit internacional. 

L’import global d’aquesta convocatòria va augmentar en 32.000€ respecte de l’any 
anterior, gràcies a la incorporació de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) i la Secretaria General de l’Esport (SGE). D’aquesta manera, 
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la convocatòria es va obrir també a les entitats d’àmbit esportiu i a les organitzacions no 
governamentals de pau, desenvolupament i drets humans. La gestió de la convocatòria 
va anar a càrrec de la Federació d’Organitzacions Internacionalment Reconegudes 
(FOCIR). 

Les 87 sol·licituds rebudes van ser analitzades per una junta d’avaluació formada per 
membres de Diplocat, la FOCIR, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Secretaria General de 
l’Esport (SGE) de la Generalitat de Catalunya. La junta va adjudicar ajuts a un total de 61 
entitats. 

Premi PIMEC-DIPLOCAT a la diplomàcia empresarial catalana 

La diplomàcia empresarial o econòmica és un instrument de diplomàcia pública que 
busca satisfer dos objectius complementaris. D’una banda, suposa comunicar un 
posicionament de Catalunya com a entorn competitiu i atractiu per a fer-hi negocis i 
invertir-hi. Alhora, dóna suport a les empreses catalanes i estrangeres potencialment 
interessades a establir-s’hi, escoltant les seves prioritats i necessitats de comunicació i de 
relacions públiques. A més, també fomenta que aquestes empreses, en la seva activitat, 
ajudin a generar i transmetre una imatge competitiva del país. 

■ Objectiu 

Catalunya disposa d’un teixit empresarial de primer nivell amb empreses que estan 
posicionades entre les millors en els seus respectius sectors i que estan cada cop més 
presents en els mercats exteriors. Aquest és un actiu del qual Catalunya no pot prescindir 
per a la projecció internacional de la seva imatge. 

El premi PIMEC-DIPLOCAT, impulsat per un dels nostres membres empresarials, la 
patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), vol encoratjar i 
reconèixer les empreses que s’identifiquen elles mateixes o els seus productes i serveis 
com a catalans, tant en benefici propi com del país. Així, el premi va adreçat a aquelles 
empreses que ajuden a projectar Catalunya al món amb una imatge d’excel·lència del 
país, donant a conèixer els seus valors, actius i atractius, que és, en definitiva, allò que 
contribueix a millorar la reputació internacional de Catalunya. 

■ Actuacions realitzades 

► PREMI PIMEC-DIPLOCAT 2017 

En l’edició 2017, el premi ha estat per 
a l’empresa de noves tecnologies 
aplicades Beabloo, que té la seu a 
Barcelona i una seixantena de 
treballadors. Beabloo és una empresa 
dedicada al desenvolupament de 
tecnologies O2O (online-to-offline) que 
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ofereix solucions de màrqueting digital omnicanal i d’anàlisi de big data. Beabloo té 
oficines a la Xina i és present a més de 40 països, amb una facturació de més de 6 
milions d’euros. En les edicions anteriors han estat guardonades Aranow, Scytl, Moritz i 
Ultramagic. 

Suport a activitats alienes 

■ Objectiu 

Diplocat dóna suport a diferents activitats organitzades per entitats de la societat civil 
catalana que repercuteixen positivament en la internacionalització de Catalunya. 

■ Actuacions realitzades 

 National Selection Conference Girona 2017. 12a sessió Nacional EYPE Girona. 05-
09/04/17 

 Catalonia Model United Nations (ANUE). 11-14/05/2017 

 Col·laboració amb la Nit de les Revistes i la Premsa en català. Premis 2017. 
28/06/2017 

 Col·laboració amb l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) amb 
motiu del Premi “Ernest Udina a la Trajectòria Europeïsta”, lliurat enguany al periodista 
Can Dünar, exiliat a Berlín. 29/06/2017 

 Trobada amb Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz en Colombia. En 
col·laboració amb l’IFIT (Mark Freeman). 11/07/2017 

 Difusió internacional dels vídeos de resum del programa “Via Europa” d’El Punt Avui 
TV. 2017 

 Col·laboració amb el projecte d’informatiu en anglès de l’Agència Catalana de Notícies. 
2017 

 Suport a la campanya “Casa nostra és casa vostra”. Febrer 2017 
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PROMOURE LA PRESÈNCIA DE CATALUNYA 
A LA XARXA 

La diplomàcia digital és l’exemple més innovador (i econòmic) de diplomàcia pública. En 
els darrers anys, la presència de diplomàtics, líders d’opinió i portaveus d’organismes 
internacionals a les xarxes socials ha augmentat de manera exponencial. Així és com 
neix la diplomàcia digital, un concepte que defineix tota activitat de diplomàcia pública 
que es realitzi en un entorn en línia i obert, reforçant així la transparència i arribant a 
públics d’arreu del món, de manera que el debat sigui més participatiu i interactiu. 

Donat l’increment exponencial de la tecnologia en les vides de milions de persones 
d’arreu del món i el soft power potencial que es pot generar a través de les xarxes 
socials, Diplocat va decidir fa uns anys entrar en el món de la diplomàcia digital. Aquesta 
és una nova forma de diplomàcia que s’adapta a l’edat de la informació, el 
desenvolupament teòric de la qual va ser fet per l’anterior responsable d’innovació del 
Departament d’Estat nord-americà de l’era Hillary Clinton, Alec Ross. 

Els instruments de diplomàcia digital de Diplocat es defineixen segons el context 
internacional, ajustant-se al seu públic objectiu, l’opinió pública internacional, per tal de 
transmetre els seus missatges. 

Web www.cataloniavotes.eu 

■ Objectiu 

Davant el creixent interès internacional per la consulta sobre la independència de 
Catalunya i la manca d’informació sobre la qüestió en llengües que no fossin el català i el 
castellà, Diplocat va decidir l’abril de 2014 crear un web monotemàtic anomenat Catalonia 
Votes (www.cataloniavotes.eu). L’objectiu era oferir el màxim d’informació sobre 
Catalunya i el procés d’autodeterminació a periodistes, polítics, diplomàtics i tots aquells 
interessats que segueixen el tema des de fora de Catalunya. 

■ Actuacions realitzades 

L’any 2017 s’ha seguit publicant 
contingut en anglès, francès, alemany i 
espanyol. S’han superat les 100.000 
visites des de l’1 de gener al 28 
d’octubre. 

En total, el web inclou una quarantena de 
vídeos i més de 2.000 notícies, a banda 
de la informació estàtica. Regularment 
s’envia un butlletí electrònic amb els 
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principals continguts del web a més de 1.900 subscriptors.  

Facebook Catalonia Votes 

■ Objectiu 

L’abril de 2014, de forma paral·lela a la creació de la pàgina web cataloniavotes.eu, 
Diplocat va decidir crear un compte Facebook vinculat al web. L’objectiu és fer 
campanyes de promoció de notícies que apareixen a la pàgina web adreçades a usuaris 
de Facebook segons edat, país i interessos. D’aquesta manera s’aconsegueix atraure 
més visites cap a la pàgina. 

El Facebook de Catalonia Votes inclou també campanyes de difusió per atreure visitants 
cap a la pàgina web de diplocat.cat quan es vol difondre un acte o una convocatòria 
adreçada a usuaris de Facebook residents a Catalunya, sense que la campanya o la 
convocatòria estiguin vinculades, necessàriament, al contingut de cataloniavotes.eu. 

■ Actuacions realitzades  

A final d’octubre de 2017, la pàgina de Facebook tenia un total de 7.347 seguidors. El 
25% d’aquests seguidors són residents fora de l’estat espanyol. 

@ThIsCatalonia 

■ Objectiu 

És un del comptes oficials de Twitter des d’on la institució comunica, en anglès o altres 
idiomes estrangers, les iniciatives que es porten a terme, així com totes aquelles notícies 
sobre Catalunya que es generen a casa nostra en anglès o que recullen els mitjans de 
comunicació internacionals. 

Seguint la tendència observada en altres països, com Finlàndia o Xile, que han creat 
comptes similars amb els noms de “ThisisFinland” o “ThisisChile”, es va optar per 
anomenar el compte de Diplocat “This is Catalonia”. El compte Twitter 
twitter.com/ThIsCatalonia es va crear el 17 de juny de 2013. Les piulades són 
generalment en anglès per tal d’arribar al màxim d’usuaris, tot i que eventualment també 
es pot piular en altres idiomes estrangers segons el contingut i el destinatari. 

Aquest instrument permet una fàcil interacció amb els públics objectiu. En aquest sentit, 
quan un periodista, columnista, acadèmic, polític estranger o compte institucional situat 
fora de l’estat espanyol emet un comentari sobre Catalunya, és habitual la interacció per 
agrair el comentari o bé per intentar corregir o matisar-lo si aquest és negatiu. 
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■ Actuacions realitzades 

Es fan unes quatre piulades diàries de mitjana des que es va crear el compte, 
principalment en anglès, però també en altres idiomes, com el castellà, alemany, francès i 
portuguès. Excepcionalment s’ha piulat també en àrab, italià, hebreu i xinès simplificat 
(pǔtōnghuà). Es realitza una preparació de continguts setmanal amb una antelació 
mínima d’una setmana per equilibrar els continguts segons prioritats adoptades (política, 
economia, equilibri territorial, innovació, cultura, música, històries personals, etc.). 

A final d’octubre de 2017, el compte té 25.561 seguidors, superant de llarg els 12.141 que 
hi havia l’octubre de 2016. El 35% de les piulades arriben a públic que utilitza Twitter des 
de fora de l’estat espanyol, especialment al Regne Unit i als EUA. 

@CatalanVoices 

■ Objectiu 

Per implicar la ciutadania en la projecció internacional de Catalunya, Diplocat va crear el 
compte de Twitter twitter.com/CatalanVoices al març de 2013. A cavall entre la 
diplomàcia ciutadana i la diplomàcia digital, el projecte pretén generar coneixement sobre 
Catalunya a la xarxa per tal de difondre la realitat del país i promoure’n els actius. 
@CatalanVoices és un compte Twitter des d’on, cada setmana, un administrador o 
curator of Catalonia, ja sigui català resident a l’exterior o estranger resident a Catalunya o 
que hi hagi viscut en el passat, piula en anglès explicant la seva vida quotidiana, els llocs 
que recomana visitar, les activitats que desenvolupa o els seus punts de vista sobre 
diversos temes, sempre buscant la vinculació amb Catalunya. El projecte, inspirat en 
iniciatives similars a Suècia o Irlanda, pot tenir un impacte gens menyspreable. El seu 
cost és zero gràcies al fet que tots els curators són voluntaris. 

■ Actuacions realitzades 

Fins a final d’octubre de 2017 hi ha hagut un total de 241 participants. Des de l’inici, tots 
els participants gaudeixen d’una subscripció gratuïta al diari Ara.cat com a resultat d’un 
acord de col·laboració amb aquest mitjà de comunicació. 

La major part dels participants resideixen a Catalunya, però també hi ha hagut 
participants residents a països tan diversos com Bèlgica, els Estats Units, Canadà, 
Suècia, Austràlia, Nova Zelanda o Corea del Sud. Pel que fa als perfils, dominen els 
professionals de la comunicació, però també hi ha hagut metges, arquitectes, professors 
d’anglès, enginyers informàtics i biòlegs. Actualment, @CatalanVoices compta amb 6.326 
seguidors, mentre que a final de l’any passat en tenia 4.974. 



54 

Pinterest 

■ Objectiu 

Diplocat disposa d’un compte Pinterest, la xarxa social basada en imatges, molt popular 
als Estats Units, el Regne Unit i d’altres països anglosaxons. Pinterest és una referència 
per a dissenyadors i creatius del món de la cuina, l’arquitectura, la moda i el disseny, així 
com també per als professionals del turisme. El compte de Pinterest This is Catalonia 
busca generar coneixement sobre Catalunya amb el poder d’imatges amb molt d’atractiu, 
agrupades per diferents categories d’ús habitual en aquesta xarxa social. És obert a la 
participació d’altres usuaris de la xarxa que, amb les seves aportacions de caràcter 
voluntari, enriqueixen el mosaic ofert. 

■ Actuacions realitzades 

El compte de Diplocat a Pinterest es va crear l’agost de 2013. Bona part dels seguidors 
són residents als Estats Units. 

Les millors fotografies vinculades amb Catalunya s’agrupen en diferents taulers 
fotogràfics amb temàtiques diverses, etiquetant sempre la fotografia amb la menció 
#Catalonia. Com a exemple de les temàtiques destaquen l’arquitectura (clàssica i 
moderna), la gastronomia (clàssica i moderna), el món del vi i l’enoturisme, diverses 
botigues tradicionals, els paisatges, els castellers, les cites famoses de catalans o 
visitants de fora vinculats amb Catalunya (sempre en anglès o altres idiomes estrangers), 
la diada de Sant Jordi, els catalans universals i els esports. 

Altres xarxes socials 

■ Objectiu 

Amb la finalitat d’arribar als públics més joves i amb interessos més diversos, Diplocat 
segueix de prop les noves tendències en xarxes socials i valora, cas per cas, la 
conveniència de crear perfils propis en cadascuna de les noves xarxes que augmenten el 
seu nombre d’usuaris, sempre tenint en compte que ens adrecem a públic resident fora 
de Catalunya i és, per tant, l’ús que es fa d’aquestes xarxes en països estrangers el que 
és objecte del nostre anàlisi continuat. 

■ Actuacions realitzades 

El 2016, Diplocat va obrir perfil a Instagram i a Linkedin. 

Instagram és una xarxa social l’ús de la qual està creixent molt durant els darrers mesos 
a Europa i els Estats Units, la creació del perfil ve donada per aquesta tendència i també 
per la voluntat d’arribar als usuaris més joves de les xarxes socials, comunicant-hi 
missatges amb contingut més gràfic al voltant de les activitats que porta a terme Diplocat. 

Perfil Instagram de Diplocat: https://www.instagram.com/publicdiplomacycatalonia/ 
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En el cas de Linkedin, es va detectar que alguns participants dels programes de visitants 
internacionals mencionaven Diplocat en els seus currículums publicats en aquesta xarxa 
social. Es tracta doncs primordialment d’aprofitar aquestes sinergies donant visibilitat al 
Consell i, a la vegada, facilitar informació relativa a Diplocat als professionals interessats 
en la diplomàcia pública, mantenir el contacte amb antics participants del programa de 
visitants internacionals presents a LinkedIn, així com difondre notícies i convocatòries 
diverses. 

Perfil Linkedin de Diplocat: https://www.linkedin.com/company/diplocat---public-
diplomacy-council-of-catalonia. 
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FOMENTAR LA CAPACITACIÓ EN L’ÀMBIT 
INTERNACIONAL 

Beques per realitzar estudis internacionals a l’estranger 

■ Objectiu 

Diplocat convoca ajuts per realitzar estudis internacionals en universitats estrangeres, per 
una durada màxima d’un any, amb el patrocini de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis, membre de Diplocat, i la col·laboració de la Fundació “la Caixa”. Els centres 
universitaris als quals es pot accedir amb l’ajut ofereixen màsters i postgraus en relacions 
internacionals en general i cursos específics relacionats amb la diplomàcia pública, les 
relacions diplomàtiques, la política, el dret, l’economia, el comerç internacional, la 
cooperació al desenvolupament i els drets humans, així com en integració europea. 

Enguany, i per primera vegada, Diplocat ha atorgat també ajuts per cursar el màster en 
Estudis interdisciplinaris europeus, al Col·legi d’Europa, campus de Natolin, a Varsòvia 
(Polònia), adreçat a graduats universitaris que tinguin interès a especialitzar-se en el 
procés d’integració europea i, més concretament, en la seva política de veïnatge i la 
política euromediterrània. 

D’altra banda, Diplocat, a més, és l’entitat seleccionadora a Catalunya del Col·legi 
d’Europa de Bruges i, com a tal, realitza les proves i entrevistes a les persones que 
desitgen realitzar un màster en aquest prestigiós centre, ja sigui en el seu campus de 
Bruges (Bèlgica) o de Natolin (Polònia). 

■ Actuacions realitzades 

► 35A CONVOCATÒRIA DELS AJUTS PER REALITZAR ESTUDIS INTERNACIONALS PER AL CURS 

ACADÈMIC 2017–2018 

La 35a convocatòria dels Ajuts preveia fins a un màxim de sis beques per estudiar un any 
acadèmic de postgrau a l’estranger durant el curs 2017-2018. Aquesta convocatòria, amb 
una dotació de 150.000 euros, es va tancar el 2 de juny de 2017. 

L’import de cada ajut és de 25.000 euros bruts. 

El 6 de juliol es va reunir a Barcelona el jurat per decidir sobre la resolució de la 35a 
convocatòria. Es van rebre un total de 28 candidatures, quedant-ne preseleccionades 24. 
El jurat va avaluar 23 candidatures, ja que un dels candidats es va retirar durant el 
procés. 
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Estudis i procedència universitària dels candidats preseleccionats: 

 UAB 
Esade-
Blanquerna 
URLL 

UB UPF URV UdG TOTAL 

Publicitat i Relacions 
Públiques 

   1   1 

Ciències Polítiques i de 
l’Administració 

   3  1 4 

ADE  1     1 

Dret 1    1  2 

Dret i ADE 
1   1   2 

International Business 
and Economics    1   1 

Filosofia, Política i 
Economia    3   3 

Filologia 
  1    1 

Periodisme  
1   2   3 

Relacions Internacionals 
 2     2 

Estudis d’Àsia Oriental 
2      2 

Biotecnologia 
     1 1 

TOTAL 5 3 1 11 1 2 23 

 
Per unanimitat, el jurat va decidir atorgar sis ajuts als candidats següents: 

Becari Estudis previs Estudis a realitzar amb la beca 

Xavier Ceba Vega Grau en Dret 
Master’s degree on European Private 
Law. University of Amsterdam 

Laia Comerma 
Calatayud 

Grau en Filosofia, 
Política i Economia 

MSc International Relations.  London 
School of Economics and Polical 
Science 
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Júlia Díez Sayol Grau en Periodisme 
European Politics&  International 
Relations. Maastricht University 

Irene Garcia Pérez Grau en Periodisme 
MSc in Economic History. London 
School of Economics and Polical 
Science   

Fernando Hortal 
Foronda 

Grau en Filosofia, 
Política i Economia 

MSc European Studies. London 
School of Economics and Polical 
Science 

Mireia Prat Garcia 
Grau en Dret i 
Administració i 
Direcció d’Empreses 

Mater of European Law. College of 
Europe 

 
Formaven el jurat Albert 
Royo, secretari general de 
Diplocat, que actuava com a 
president; Antoni Millet, 
secretari de la Federació 
Catalana de Caixes d’Estalvis; 
Esther Zapater, professora 
titular de Dret Internacional 
Públic i Relacions 
Internacionals i degana de la 
Facultat de Dret de la 

Universitat Autònoma de Barcelona; i Josep Costa, professor associat i investigador de 
l'àmbit de Teoria Política al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra.  

► 1A CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PER REALITZAR ESTUDIS SOBRE AFERS 

EUROMEDITERRANIS  

La 1a convocatòria dels Ajuts preveia fins a un màxim de dues beques per estudiar el 
màster en Estudis interdisciplinaris europeus al Col·legi d’Europa, campus de Natolín, a 
Varsòvia (Polònia) durant el curs 2017-2018. Aquesta convocatòria, amb una dotació de 
50.000 euros, es va tancar el 7 d’abril de 2017. 

L’import de cada ajut és de 25.000 euros bruts. 

Un cop tancat el termini, dues candidatures complien amb els requisits del programa. Per 
unanimitat, el jurat va decidir atorgar els dos ajuts als candidats següents: 

Becari Estudis previs Estudis a realitzar amb la beca 

Mariam Lutfi Royo Grau en Dret 
Master in European Interdisciplinary 
Studies. College of Europe, Natolin 
Campus (Warsaw, Poland) 

Darius Ruda Mena Grau en Filosofia 
Master in European Interdisciplinary 
Studies. College of Europe, Natolin 
Campus (Warsaw, Poland) 
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Formaven el jurat Albert Royo, secretari general de Diplocat, president del jurat; 
Emmanuel Cohen-Hadria, cap del Departament de Polítiques Euro-Mediterrànies de 
l’IEMed; i Georges Mink, Permanent Professor de l’European Interdisciplinary Studies 
Department, Col·legi d’Europa, Campus de Natolin (Varsòvia). 

Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE) 

■ Objectiu 

El Pla d’acció exterior i de relacions amb la UE 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya 
estableix com un dels objectius instrumentals prioritaris la necessitat d’enfortir, ampliar i 
professionalitzar les estructures de l’acció i el servei exterior de Catalunya i en aquest 
sentit, aposta per la consolidació dels programes de formació en diplomàcia i relacions 
internacionals i de la Unió Europea per a professionals de la funció pública catalana. 

D’acord amb aquesta orientació estratègica, durant l’any 2017 Diplocat, en col·laboració 
amb la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) i la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), ha organitzat una cinquena edició del Màster Executiu en Diplomàcia i 
Acció Exterior (MDAE), dirigit des de la primera edició pel catedràtic de la Universitat de 
Princeton, Carles Boix. 

Aquest programa formatiu es va inaugurar el juliol de 2013 i, edició rere edició, s’ha anat 
ampliant el nombre d’administracions públiques a qui va adreçat. Des de la quarta edició 
està obert al personal de totes les administracions públiques de Catalunya: la Generalitat 
de Catalunya, diputacions, el Consell General d’Aran, consells comarcals, ajuntaments, 
entitats metropolitanes i entitats municipals descentralitzades. 

El MDAE ja ha format una setantena de persones, que ocupen llocs de treball relacionats 
amb les relacions internacionals a la Generalitat de Catalunya, les diputacions i les 
administracions locals. 

■ Actuacions realitzades 

► DISSET ESTUDIANTS EN LA 5A EDICIÓ DEL MDAE 

La convocatòria per a la 
selecció dels alumnes de la 
cinquena edició del Màster 
Executiu en Diplomàcia i 
Acció Exterior va estar oberta 
entre el 15 de maig i el 2 de 
juny de 2017 i es van rebre 
un total de 43 candidatures. 
L’òrgan de selecció, integrat 
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pel director del Màster i per representants de les institucions organitzadores, va 
seleccionar 17 candidats i candidates, atenent a criteris de mèrit, motivació i aprofitament. 
Les classes van començar l’1 de setembre de 2017 i està previst que finalitzin el 
novembre de 2018. 

Per impartir les assignatures del pla d’estudis es compta amb la participació de quinze 
professors. A més, està prevista l’organització de seminaris especialitzats sobre matèries 
complementàries al pla 
d’estudis que compten 
amb acadèmics i 
professionals de les 
relacions internacionals 
per formar els alumnes 
sobre el seu àmbit 
d’expertesa. 

Pel que fa a la quarta 
edició del Màster, l’11 de 
juliol de 2017 va tenir lloc 
l’acte de graduació, sota la presidència del conseller Raül Romeva. 

Trobades d’experts en observació electoral internacional 

■ Objectiu 

Catalunya disposa d’un important capital humà en l’àmbit de la promoció de la 
democràcia. Professionals catalans han desenvolupat carreres internacionals en l’àmbit 
de la gestió de crisis, l’ajuda humanitària, la promoció dels drets humans o la resolució de 
conflictes, i que habitualment participen en missions d’observació electoral internacional 
amb organismes com la UE, l’OSCE, les Nacions Unides o organitzacions dedicades a 
l’observació electoral. 

Diplocat impulsa un cicle de trobades amb persones expertes aquest àmbit, per tal 
d’oferir un espai on compartir coneixement i experiències, principalment entre els 
observadors que formen part de la borsa de Diplocat.  

■ Actuacions realitzades 

► BARCELONA (03/02/2017) 

La primera trobada de l’any va tenir lloc el 3 de febrer a la seu de Diplocat i va comptar 
amb la participació de Mar Aguilera, professora de Dret Constitucional a la Universitat de 
Barcelona i experta legal en missions d’observació, i Núria Sancho, consultora en afers 
electorals.  

Ambdues van formar part de la missió d’observació electoral de la Unió Europea 
desplegada a Ghana el desembre de 2016, la primera com a analista legal, i la segona 

H
*W

i *•Ti v.

¥I
L

k_á•.7f

* A

*¿V



61 

com a observadora de llarga durada. Durant la missió van compartir la seva experiència i 
van fer una aproximació històrica al país africà. 

► BARCELONA (09/05/2017) 

La segona trobada va tenir lloc el 9 de maig i va comptar amb la participació d’Èlia 
Valera, consultora en afers electorals i membre de la Missió especial d'observació de 
l’OSCE a Ucraïna, a l'oficina de Mariupol, a la regió de Donbas, a l'est del país. 

La ponent va explicar la situació política i social que viu aquest país i el paper de l’OSCE 
en aquest conflicte. 
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COMUNICACIÓ 

Documents de presentació de Diplocat 

La percepció que té la població catalana, en general, i els stakeholders sobre l’activitat de 
Diplocat està molt centrada en la difusió sobre l’actualitat política de Catalunya, però hi ha 
un gran desconeixement de les altres iniciatives de diplomàcia pública que s’impulsen 
des de Diplocat. De fet, hi ha molta confusió sobre el significat i l’abast del terme 
“diplomàcia pública”. 

D’altra banda, no tots els interlocutors i el públic potencial de Diplocat d’altres països 
coneixen la  institució ni quina relació té amb la Generalitat de Catalunya, ni els seus 
objectius, ni les activitats que porta a terme. 

Aquestes constatacions van plantejar la necessitat de disposar d’un breu document en 
paper (format tríptic) i d’un vídeo curt que servissin per presentar breument la institució en 
diversos suports i d’un document més extens que resumís els punts més destacats de 
l’actuació de Diplocat dels darrers anys (2013-2016). 

■ Objectiu 

Disposar de materials de difusió corporativa visualment atractius que puguin servir per 
comunicar eficaçment als diversos públics la naturalesa, objectius i resultats de les 
actuacions de Diplocat, un ens al servei de la pluralitat d’actors implicats en la 
internacionalització del país. 

Els materials de difusió, mitjançant un plantejament molt visual, textos destacats i 
infografies, s’adrecen a dos públics diferents: 

 Membres de Diplocat i representants de les institucions i de la societat civil que 
participen en la projecció internacional de Catalunya. 
 

 Interlocutors i col·laboradors internacionals de Diplocat i públic que participa en  les 
activitats que Diplocat organitza fora de Catalunya. 
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■ Actuacions realitzades 

► TRÍPTIC 

 Connexió global, diàleg 
internacional. (català) 

 Conexión global, diálogo 
internacional. (castellà) 

 Conexion globau, dialòg 
internacionau. (occità) 

 Global connection, international 
dialogue. (anglès) 

 Connexion globale, dialogue 
international. (francès) 

 Globale Einbindung, internationaler Dialog. (alemany) 
 Connessione globale, dialogo internazionale. (italià) 
 Global forbindelse, international dialog. (danès) 
 Wereldconnectie, internationaal dialoog. (nerlandès) 
 Globalne połączenie, międzynarodowy dialog. (polonès) 
 Ligação global, diálogo internacional. (portuguès) 

► VÍDEO 

Vídeo de presentació (locució i subtítols): disponible en català, castellà, occità i anglès.  

Durada: 1’24’’ 

 

 

 

 

► DOCUMENT DE TRAJECTÒRIA DIPLOCAT 2013-2016 

Document explicatiu de la tasca que s’ha dut a 
terme des de la creació de Diplocat, al final de 
l’any 2012, fins al 2016. Recull la diversitat 
d’accions i projectes iniciats des d’aleshores, en 
col·laboració entre els membres del Consell i amb 
tot tipus d’entitats i institucions, tant de Catalunya 
com de l’exterior. Aquest document també pretén 
facilitar la comprensió i l’avaluació de l’actuació de 
Diplocat, contribuint, així, a rendir comptes davant 
els seus membres, els seus interlocutors i la 
ciutadania. Disponible en català i en anglès. 
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Web www.diplocat.cat 

■ Objectiu 

El web corporatiu del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (www.diplocat.cat) ha 
continuat sent una de les principals eines digitals que utilitza Diplocat tant per difondre 
internacionalment la realitat social, política i econòmica de Catalunya i, com per informar i 
retre comptes davant la ciutadania catalana de les iniciatives i actuacions que impulsa el 
consorci. 

■ Actuacions realitzades 

Durant l’any 2017 s’ha continuat amb les recomanacions de l’auditoria en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal fent les adaptacions necessàries per informar 
abastament els usuaris del web dels seus drets en matèria de protecció de dades en tots 
els formularis de recollida de dades. Paral·lelament, s’han introduït millores per tal de 
reflectir l’autoria de les fotografies utilitzades al web i respectar així els drets d’autor. 

També durant el 2017 s’han iniciat els treballs per poder tramitar electrònicament les 
sol·licituds des del web de Diplocat per tal que el ciutadà pugui relacionar-se amb l’entitat 
per via telemàtica.  

L’audiència del web corporatiu durant l’any 2017 ha crescut respecte l’any anterior. De 
mitjana, el web ha rebut més de 7.000 visites mensuals, fet que representa un increment 
de més del 40% respecte el 2016 (els mesos de setembre i octubre va tenir lloc un 
augment significatiu de l’audiència). Durant el 2016, el web va tenir 64.138 visites anuals i 
durant el 2017 (fins al 28 d’octubre) 71.510, de les quals, 31.903 van tenir lloc els mesos 
de setembre i octubre. 

El 49% de les visites procedeixen de Catalunya, el 26,4% de la resta d’Espanya i el 
24,6% de la resta del món. Destaquen les visites procedents del Regne Unit (2,4%), 
Estats Units (2,3%), França (2%), Alemanya (1,9%), Bèlgica (1,7%), Argentina (1,4%) i 
Itàlia (0,9%). 

@Diplocat 

■ Objectiu 

És el compte oficial de Twitter del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya en les tres 
llengües oficials de Catalunya (català, castellà i aranès). Des de @Diplocat es 
comuniquen tant les informacions, notícies i activitats de Diplocat com les dels seus 
membres, sempre que aquestes tinguin un clar contingut internacional. 

■ Actuacions realitzades 

@Diplocat es va crear a principis d’octubre de 2013. Es fan una mitjana de 5-8 piulades a 
la setmana, en funció de l’actualitat i les activitats, a banda dels live tweeting que es duen 
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a terme per seguir en directe algunes actuacions destacades. A finals d'octubre de 2017, 
el compte té 11.768 seguidors quan fa just un any en tenia 6.697. 

Contacte amb els mitjans 

L’actualitat política i l’escenari resultant de les eleccions del 27S de 2015, de marcat 
caràcter plebiscitari, i els esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017, han fet que el contacte 
amb els mitjans de comunicació internacionals hagi mantingut un nivell important durant 
el 2017. S’han atès multitud de demandes d’informació, dades i contactes, s’han 
gestionat entrevistes i s’han organitzat agendes de visites sempre que hi ha hagut una 
petició per part d’un corresponsal o periodista estranger. 

Totes les activitats públiques de Diplocat han estat anunciades i difoses als mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials. Les activitats més destacades han estat retransmeses 
en directe per internet (streaming) i se n’ha fet seguiment via Twitter (live-tweeting). 

Durant l’any s’han enviat una quinzena de convocatòries de premsa i trenta-cinc notes de 
premsa, totes publicades en el seu moment a www.diplocat.cat i en diversos idiomes, 
entre els quals el català, castellà, anglès, francès, alemany i portuguès. 

El secretari general de Diplocat, Albert Royo, i els tècnics de Diplocat han atès 
nombroses peticions de mitjans catalans i d’arreu del món, de les quals n’ha resultat la 
publicació d’una trentena d’entrevistes i articles amb declaracions, a països com el Regne 
Unit, amb entrevistes i declaracions a la BBC, BBC Radio i al diari Sunday Times, Japó 
(Tokyo Shimbun i Yahoo News), Portugal (Jornal), Noruega (Arendalsuka i 
Klassekampen), Brasil (O Globo), Islàndia (Rúv), Uruguai (El Espectador), República 
Txeca (Lidové noviny), Bulgària (Capital, Novini247 i Darikradio), Mèxic (El 
Economista), Turquia (TRT World), Grècia (Ethnos), Lituània (Kuktūros Barai), Estònia 
(TallinnaTV) entre d’altres. Això a més d’entrevistes i declaracions concedides a mitjans 
espanyols i catalans com Europa Press, El Mundo i El Punt Avui. 
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INFORMACIÓ CORPORATIVA 

Membres del Ple 

 

Diplocat desenvolupa una feina clau en la projecció internacional de Catalunya i té com a 
objectiu fer-ho tot destacant la pluralitat i la complexitat del país, com una riquesa a 
preservar i promoure. 

La composició dels membres de Diplocat és la següent: 

INSTITUCIONS PÚBLIQUES 

 Generalitat de Catalunya 
 Ajuntaments de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vielha e Mijaran 
 Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona 
 Conselh Generau d’Aran 
 Associació Catalana de Municipis i Comarques 
 Federació de Municipis de Catalunya 

ENTITATS DE L’ÀMBIT FINANCER I EMPRESARIAL 

 Federació Catalana de Caixes d’Estalvis 
 Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 

Catalunya 
 Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) 
 Foment del Treball Nacional 
 Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC) 
 Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT) 
 Confederació de Cooperatives de Catalunya 
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ENTITATS DE L’ÀMBIT SOCIAL, SINDICAL I ESPORTIU 

 Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
 Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 
 Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) 
 FC Barcelona 

UNIVERSITATS, ESCOLES DE NEGOCIS I CENTRES ACADÈMICS 

 Les universitats de Catalunya 
 Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 
 Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA) 
 Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 

Consell Consultiu 

El Consell Consultiu és l’òrgan assessor de Diplocat i està integrat per persones de 
reconegut prestigi i trajectòria internacional en els àmbits de l’economia, la política, els 
afers internacionals o altres àmbits d’interès relacionats amb les funcions del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya. 

 

INSTITUCIONAL / DIPLOMÀTIC 

 Andreu Claret. Director executiu de l’Anna Lindh Foundation de la Unió per la 
Mediterrània (2008-2015). 

 Francesc Claret. Conseller polític sènior de les Nacions Unides. 
 Montserrat Feixas. Representant regional de l’ACNUR a Centre Europa. 
 Stephan Koppelberg. Cap de la Representació de la Comissió Europea a Bonn, 

Alemanya (2010-2015). 
 Ambler Moss. Ambaixador dels Estats Units al Panamà (1978-1982), vicecònsol 

dels Estats Units a Barcelona (1964-1966). 
 Arturo Sarukhan. Ambaixador de Mèxic als Estats Units (2007-2013). 
 Josep Manuel Suárez. Delegat del Govern de la Generalitat al Regne Unit (2011-

2016). 
 Bodil Valero. Diputada pel Partit Verd suec al Parlament Europeu. 
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ACADÈMIC / RECERCA 

 Carles Boix. Catedràtic de la Universitat de Princeton i titular de la càtedra Robert 
Garrett de política i afers públics. 

 Carme Colomina. Investigadora associada del CIDOB i professora del Col·legi 
d’Europa. 

 Xavier Estivill. Cap de la Unitat de Genòmica i Medicina Personalitzada de 
l’Hospital Universitari Quirón Dexeus. 

 Esther Giménez-Salinas. Directora de la Càtedra de Justícia Social i 
Restaurativa Pere Tarrés-URL, rectora de la Universitat Ramon Llull (2002-2012). 

 Roderic Guigó Serra. Coordinador del Programa de Bioinformàtica i Genòmica 
del Centre de Regulació Genòmica. 

 Tomàs Marquès-Bonet. Professor ICREA a la Universitat Pompeu Fabra, 
vicedirector de l’Institut de Biologia Evolutiva (UPF/CSIC). 

 Josep Ramoneda. Filòsof, director de l’Escola Europea d’Humanitats, director de 
l’Institut de Recherche et d’Innovation (2009-2014). 

 Xavier Sala i Martín. Catedràtic de la Universitat de Columbia a Nova York i titular 
de la càtedra Grossman de desenvolupament econòmic. 

 Anna Veiga. Directora del Banc de Línies Cel·lulars del CMR[B]. 

EMPRESARIAL / ECONÒMIC 

 Albert Castellón. Fundador de The Catalan Lobster, director general de Moritz 
(2004-2016). 

 Joan Majó. Conseller de la Comissió Europea (1989-1994), ministre d’Indústria i 
Energia (1985-1986). 

 Andreu Mas-Colell. Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat (2010-
2016), secretari general de l’European Research Council (2009-2010). 

 Carme Ruscalleda. Cuinera i empresària. 
 Pere Vallès. President executiu de Scytl. 
 Cristina Ventura. Directiva de Lane Crawford Joyce Group. 

CULTURAL / SOCIAL 

 Lucía Caram. Religiosa. 
 Josep Carreras. Tenor. 
 Marta Casals. Fundadora i vicepresidenta de la Fundació Pau Casals, presidenta 

de la Manhattan School of Music de Nova York. 
 Mary Ann Newman. Directora executiva del Farragut Fund for Catalan Culture in 

the United States. 
 Bel Olid. Escriptora, presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 

presidenta del Consell Europeu de Traductors Literaris (2013-2015). 
 Isona Passola. Directora de cinema, presidenta de l’Associació de Productors 

Independents del Mediterrani. 
 Jordi Savall. Músic, ambaixador de la UE pel diàleg intercultural, artista per a la 

Pau de la UNESCO. 
 Colm Tóibín. Escriptor irlandès. 
 Matthew Tree. Escriptor anglès en català. 
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ESPORTIU 

 Natàlia Arroyo. Seleccionadora catalana de futbol femení. 
 Àlex Corretja. Tennista i entrenador de tennis. 
 Xavi Hernández. Jugador de futbol. 
 Núria Picas. Corredora de muntanya. 
 Araceli Segarra. Alpinista. 
 Ivan Tibau. Jugador d’hoquei patins. 
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COL·LABORACIONS DE DIPLOCAT 

 ACCIÓ – Catalonia Trade & 
Investment 

 Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) 

 Agència Catalana de Notícies (ACN) 
 Agència Catalana de Turisme (ACT) 
 Ajuntament d’Alella 
 Ajuntament d’Igualada 
 Ajuntament de Badalona 
 Ajuntament de Barcelona 
 Ajuntament de Cardona 
 Ajuntament de Collbató 
 Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
 Ajuntament de Moià 
 Ajuntament de Premià de Mar 
 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
 Ajuntament de Sitges 
 Ajuntament de Solsona 
 Ajuntament de Subirats 
 Ajuntament de Tàrrega 
 Ajuntament de Terrassa 
 Ajuntament de Valls 
 Almedalsveckan Festival (Gotland, 

Suècia) 
 Arena Idé (think tank suec) 
 Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
 Associació Catalana de Municipis 

(ACM) 
 Associació Cultural Catalano-

Polonesa 
 Associació de Periodistes Europeus 

de Catalunya (APEC) 
 Associació de Premsa en Llengües 

Regionals i Minoritàries (MIDAS) 
 Associació Japonesa d’Amistat amb 

Catalunya 
 Associació Nacions Unides d’Espanya 

(ANUE) 
 Barcelona en Comú 
 Cámara de Comercio e Industria 

Francesa de Barcelona 
 Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
 Casa Amèrica 

 Casa Batlló 
 Casal Català de la Península del 

Yucatán 
 Casal Català de Nantes 
 Catalan Films 
 Catalan Institute of America 
 Catalunya Sí que es Pot (CSQP) 
 Center on Constitutional Change - 

University of Edinburgh 
 Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB) 
 Centre for Research in Memory 

Narrative and History (University of 
Brighton) 

 Ciudadanos (Cs) 
 Ciutat de Zuric, Departament de la 

Presidència, Àrea de 
Desenvolupament de la Ciutat 

 Ciutat de Zuric, Departament d’Obra 
Civil 

 Col·legi d’Europa, campus de Bruges i 
de Natolín 

 Comissió de la Dignitat 
 Communauté d'agglomération 

Annemasse Agglo (CH-FR) 
 Comunitats Catalanes de l’Exterior 

(Generalitat de Catalunya, Secretaria 
d’Afers Exteriors) 

 Concordia Cívica 
 Consolat General de l’Uruguai a 

Barcelona 
 Consolat General de la República 

Francesa a Barcelona 
 Consolat General de Suïssa a 

Barcelona 
 Delegació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a Alemanya 
 Delegació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a Àustria 
 Delegació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a França i 
Suïssa 

 Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Itàlia 



71 

 Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Madrid 

 Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya al Regne 
Unit i Irlanda 

 Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya als Estats 
Units d’Amèrica, Canadà i Mèxic 

 Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya davant la 
Unió Europea 

 Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda 

 Diari Ara 
 Diputació de Barcelona 
 El Punt Avui TV 
 Escola d’Administració Pública de 

Catalunya 
 Escola de Cultura de Pau (UAB) 
 Espai Memorial Walter Benjamin 
 Europabevegelsen (Moviment 

Europeista Noruec) 
 European Youth Parliament (EYPE) 
 Farragut Fund 
 Federació Catalana de Caixes 

d’Estalvis 
 Federalistes d’Esquerres 
 FemCAT 
 FOCIR - Federació d’Organitzacions 

Catalanes Internacionalment 
Reconegudes 

 Folkemødet Festival (Bornholm, 
Dinamarca) 

 Fores 
 Fundació Catalunya Europa 
 Fundació “la Caixa” 
 Fundació Orfeó Català – Palau de la 

Música 
 Fundació Privada Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau 
 Fundació Rovira i Virgili 
 Futbol Club Barcelona 
 Gremi de Llibreters de Catalunya 
 ICUB (Ajuntament de Barcelona) 
 IFIT 
 Institució de les Lletres Catalanes 

(ILC) 

 Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI) 

 Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
 Institut Ramon Llull 
 Institute of Irish Studies de la Queens’ 

University of Belfast 
 Interdisciplinary Research Group on 

Immigration (GRITIM- UPF) 
 Jove Cambra Internacional (JCI 

Catalunya) 
 Junts pel Sí 
 Leuven Centre for Global Governance 

Studies de la Universitat de Leuven 
 Memorial Democràtic 
 Micro, Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya (PIMEC) 
 Municipi de Köniz (Liebefeld) 
 Nadir Films 
 Observatori Europeu de Memòries 
 Oficina federal del desenvolupament 

territorial, Ministeri federal de medi 
ambient, transports, energia i 
comunicació (CH) 

 Òmnium Cultural 
 Open Society Latvia (Fonds Dots) 
 Pagès editors 
 Parlament de Catalunya 
 Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC) 
 Partit Lliure d’Estònia (Eesti 

Vabaerakond) 
 Partit Popular de Catalunya (PPC) 
 Queens’ University of Belfast (Institute 

of Irish Studies) 
 República i Cantó de Ginebra, Grand 

Genève – Agglomération franco-
valdo-genevoise (CH) 

 República i Cantó de Ginebra, Servei 
d’Afers Exteriors i Federals (CH) 

 República i Cantó de Ginebra, Servei 
d’interfícies d’Espais Públics CEVA 
(CH) 

 Sciences Po 
 Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE 
 Secretaria d’Economia de la 

Generalitat de Catalunya 
 Secretaria d’Igualtat, Migracions i 

Ciutadania 
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 Secretaria General de l’Esport 
 Servei de Biblioteques (Departament 

de Cultura) 
 Societat Civil Catalana 
 Sociedad Suiza de Barcelona 
 UGT de Catalunya 
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Universitat d’Aarhus (Escola de 

Cultura i Societat - Departament 
d’Estudis Europeus) 

 Universitat d’Augsburg (Institut 
d’Estudis Espanyols, Portuguesos i 

d’Amèrica Llatina i l’Institut d’Estudis 
Canadencs) 

 Universitat de Barcelona (UB)  
 Universitat de Kobe (Research Center 

for Promoting Intercultural Studies - 
Promis) 

 Universitat de Waseda (Organització 
d'Estudis Regionals i Interregionals – 
ORIS) 

 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
 Université François-Rabelais de Tours 

(UFR Lettres et Langues) 
 University of Tampere 

 


