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Aportacions de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública prèvia 

del Projecte de decret del Consell de la Catalunya Exterior 

Davant la situació que es presenta en aquesta consulta pública prèvia, i davant les possibles 

solucions plantejades, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), com a entitat 

municipalista que representa pràcticament a la totalitat dels ens locals de Catalunya, veiem en 

bona consideració l’opció d’aprovar un decret que desenvolupi l’article 21 de la llei 8/2017, de 

15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, en el sentit de desenvolupar 

reglamentàriament i recollir exhaustivament en una sola norma tots els aspectes relatius al 

Consell de la Catalunya Exterior, el seu funcionament, l’organització, la composició i la seva 

adscripció.  

Des de l’ACM compartim plenament l’objectiu de desenvolupar un nou marc normatiu integral 

per al Consell de la Catalunya Exterior.  

Compartim els objectius de l’apartat 2 de l’article 21 de la Llei 8/2017, entenent que en 

l’apartat 2c) s’hi inclou l’administració local en el concepte d’institucions catalanes.  

Com a entitat municipalista, entenem que qualsevol llei i/o decret pot tenir incidència en 

l’autonomia local, i que per tant, ha de ser igualment respectuós amb aquesta. D’acord amb 

aquesta consideració, entenem que cal ampliar els diferents objectius de les comunitats tenint 

en compte l’existència de l’administració local. És en aquest sentit, que veuríem molt 

adequadament que les comunitats catalanes a l’exterior, col·laboressin i participessin 

conjuntament amb les administracions locals.  

Des de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), entenem que aquestes comunitats, 

bàsicament estant creades per persones catalanes que han decidit establir la seva vida fora del 

territori català. Per tant, un dels objectius que han de vetllar les comunitats catalanes és per 

aconseguir el lligam d’aquestes persones amb el territori català, amb els seus orígens, de 

manera que no perdin la connexió amb els orígens.  

Així doncs, entenem que cal una col·laboració amb els ens locals de Catalunya per a facilitar la 

integració dels catalans que s’estableixen en una àrea geogràfica determinada. 

Conseqüentment, que es mantingui un vincle entre els catalans a l’exterior i les diferents 

administracions de Catalunya, inclosa l’administració local, i amb el teixit associatiu, econòmic 

i social. Cal fomentar la relació entre les comunitats catalanes i l’administració local d’origen. 

També entenem que és necessari la col·laboració, si s’escau, entre els catalans i catalanes 

ubicades a l’exterior i les diferents administracions catalanes per a fomentar i/o facilitar el 

retorn d’aquests a Catalunya. Cal treballar conjuntament amb les administracions catalanes 

per a evitar el despoblament i aconseguir l’arrelament al territori. Posar les eines i els mitjans 

necessaris per a fomentar l’arrelament al territori, així com programes de retorn.  



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

 

www.acm.cat  
 

2 
 

Altrament, entenem que les comunitats catalanes a l’exterior són una eina per de promoció de 

la relació, interacció i intercanvi, que cal potenciar-lo en el sentit més ampli. No només 

pensant en la relació dels diferents membres que en formen part, sinó també com a eina per  a 

promoure Catalunya internacionalment. És en aquest sentit, que poden esdevenir una eina 

primordial per a fomentar agermanaments locals entre ciutats catalanes i l’exterior.  

Finalment, per tots aquests motius exposats, i per a la importància que té el món local, pel que 

fa a l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 8/2017 en que es determina la composició del Consell, 

entenem que donat el cas que les funcions d’aquests siguin ampliades a altres àmbits 

d’actuació fora de la Generalitat, caldria també, incloure les entitats municipalistes en la 

composició del Consell de la Catalunya Exterior. Això permetria fomentar una col·laboració 

més coordinada entre totes les administracions i les comunitats catalanes ens els treballs 

d’arrelament al territori, de mesures contra la despoblació, del foment d’intercanvis culturals, 

agermanaments, projectes de cooperació, entre d’altres.  

 

 

 


