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El Govern obrirà tres noves delegacions #327
Octubre
a Austràlia, al Japó i al Senegal
2020
XII legislatura

Les tres noves delegacions
permeten estendre la xarxa de
delegacions a l’exterior, que
passa de 15 a 18, a noves zones
geogràfiques i ser presents a tot
el món.

El Govern aposta per una major
internacionalització per
contrarestar els efectes de
la pandèmia i contribuir a la
recuperació econòmica i social.

Delegacions del Govern
i zones d’influència

Les noves oficines seran un
instrument idoni per desplegar els
diferents plans d’acció exterior del
Govern, com el Pla Àfrica
2020-2023, el Pla Japó
2020-2023 o el Pla de reactivació
econòmica i protecció social.

Els àmbits de cooperació prioritària
de les noves delegacions són
l’intercanvi de bones pràctiques en
la gestió de la crisi de la COVID-19,
les polítiques de transparència,
la innovació tecnològica o
el turisme.

Els mandats de les delegacions garanteixen la presència, representació i influència de la
Generalitat en els territoris i davant les instàncies multilaterals més rellevants, amb l’objectiu
de defensar-hi els interessos de Catalunya i afavorir la internacionalització de la seva
economia, la seva cultura i el seu coneixement.
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Austràlia i
Nova Zelanda
La Delegació del Govern a Austràlia serà
la primera Delegació de la Generalitat
a Oceania i cobrirà també Nova Zelanda.
Austràlia i Nova Zelanda són referents
en àmbits com l’acció climàtica, la
transparència, l’eGovernment
o la gestió de la crisi de la COVID-19,
d’interès estratègic per Catalunya.

Japó

Senegal

El Govern reforça la seva presència
institucional a l’Àsia obrint la primera
delegació al Japó, que tindrà funcions de
prospecció a Corea del Sud i la Xina.

La Delegació del Govern al Senegal potencia
la presència de Catalunya a l’Àfrica al sud
del Sàhara. Cobrirà el Senegal i Gàmbia,
amb funcions de prospecció a Costa d’Ivori,
Ghana, Mali i Nigèria.

Japó és la tercera economia mundial i
un soci preferent: Catalunya és la principal
destinació de la inversió japonesa a Espanya,
i acull cada any 200.000 turistes japonesos.
La presència d’aquesta delegació permetrà
reforçar i maximitzar l’aprofitament
d’aquests vincles.

Amb aquesta Delegació, el Govern reforça el
seu compromís amb el Senegal, el país amb més
presència d’ONG catalanes i país prioritari
per a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, així com amb una regió que
ofereix importants oportunitats d’inversió
en infraestructures i sectors estratègics.

