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01. La Catalunya exterior, un actiu 
essencial per a l’acció exterior 

 
 

El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert s’ha proposat aquesta legislatura posar al centre 

de la seva activitat diària els catalans i les catalanes residents a l’estranger. Per això, s’ha creat la 

Direcció General de la Catalunya Exterior, liderada per la directora general Laura Costa. 

Catalunya té grans ambaixadors i ambaixadores repartits per tot el món: més de 140 comunitats 

catalanes reconegudes i al voltant de mig milió de persones, l’equivalent a la segona ciutat del país, 

que conformen una diàspora catalana plural i dinàmica. L’acció exterior del país passa per 

acompanyar més i millor la comunitat catalana a l’exterior que, tot i no viure al Principat, és part 

fonamental del nostre projecte de país. 

En aquest sentit, els catalans residents a l’estranger han de ser tinguts en compte en el disseny i 

el desenvolupament de les diferents polítiques sectorials empreses per aquest Govern. Aquest és 

el compromís de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina: el de situar-los com 

a membres de ple dret d’una democràcia que cal fer créixer, sense deixar ningú enrere i integrant 

totes les veus. Per donar suport, assistència i protecció a aquets col·lectiu, el Departament facilitarà 

un major desplegament del registre de catalans i catalanes a l’exterior que actualment només 

compta amb una part molt petita del total de residents, i ja ha posat en marxa el Consell de la 

Catalunya Exterior amb la voluntat que esdevingui un espai d’interlocució i relació entre els 

representants de la comunitat catalana a l’estranger i el Govern. 

La gran prioritat de la Direcció General de la Catalunya Exterior és posar remei a la discriminació 

que pateix la diàspora catalana a l’hora d’exercir la seva participació. Cal que puguin participar en 

igualtat de condicions en el dia a dia de la democràcia catalana, ja sigui a través del vot, el Consell 

de la Catalunya Exterior o el registre de catalans a l’exterior. 

Des d’aquest àmbit, volem coordinar la programació d’accions que contribueixin a l'enfortiment de 

la comunitat catalana a l'exterior, tant per la seva funció social com cultural, de promoció de la 

llengua i cultura catalana. El Departament vol contribuir a reforçar els representants de la comunitat 

catalana a l’exterior, a fer-la més representativa i a modernitzar-la, com ara reconeixent les 

comunitats virtuals, entre d’altres. També vol desenvolupar un pla transversal de retorn, i impulsar 

les polítiques adequades per abordar el fet emigratori català amb caràcter integral i a connectar el 

talent exterior en el seu sentit més ampli. 

 
 
 

 

 



02. Dia de la Catalunya Exterior  
 

 
El Parlament de Catalunya va aprovar el 1999 la celebració del Dia Internacional de la Catalunya 

Exterior a proposta de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) cada diumenge 

després de Sant Jordi. Aquest dia internacional vol reconèixer la tasca dels catalans i catalanes a 

l’exterior, un actiu essencial que està a la primera línia de l’acció exterior, però també fer notar 

aquest col·lectiu a l’interior del país. 

Enguany, coincidint amb aquesta commemoració, el Govern 

ha anunciat un nou portal de serveis per a la Catalunya 

Exterior disponible al web del Departament d’Acció Exterior i 

Govern Obert –més informació al següent apartat–. Durant 

aquesta setmana, també s’han distribuït un centenar 

d’exemplars del llibre ‘Catalunya al món’ d’Antoni Segura i 

Josep M. Solé i Sabater a biblioteques del país i a les 

comunitats catalanes a l’exterior recentment constituïdes.  

 

 

Discurs íntegre de la consellera Victòria Alsina amb motiu de la celebració d’enguany del 

Dia de la Catalunya Exterior: 

Diumenge 24 d’abril de 2022 

Avui és el Dia de la Catalunya Exterior i vull aprofitar aquest vídeo per felicitar i agrair el mig milió de 

persones que formeu part d’aquest col·lectiu: la segona ciutat de Catalunya, com ens agrada dir. 

Avui us celebrem, com cada diumenge després de Sant Jordi des del 1999, quan ho va aprovar el 

Parlament a proposta de la FIEC, que coneixeu bé. Aquest dia internacional vol reconèixer la vostra 

tasca com a catalans i catalanes que, fora de Catalunya, feu gran el nostre país. Sou un actiu essencial 

que no podem ni volem obviar perquè sempre esteu a la primera línia de l’acció exterior.// 

Malgrat això, heu patit històricament greuges de drets. Ho vaig poder constatar jo mateixa durant els 

deu anys que vaig ser catalana a l’exterior. 

Aquest Govern s’ha proposat posar-hi remei amb la creació de la Direcció General de la Catalunya 

Exterior, que des del primer moment ha volgut comptar amb la vostra veu. La posada en marxa del 

Consell de la Catalunya Exterior n’és un bon exemple. 

A més, amb motiu de la diada, avui estrenem un portal de serveis per la ciutadania a l’exterior que 

trobareu al web del Departament. Us convido a consultar-lo perquè estic convençuda que donarà 

resposta a moltes de les vostres necessitats. 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalunya-exterior


 

També vull ressaltar-vos l’expansió de la nostra presència institucional a l’exterior: passem de 14 a 20 

delegacions; de dues a cinc oficines i afegim dos enviats especials, cobrint 63 països.// Una presència 

del Govern al món que també està al vostre servei. 

Aquestes iniciatives només són l’inici de tot el que estem enllestint, i que respon a un exercici de justícia 

amb el qual estem compromesos. Estigueu atents, que ben aviat us oferirem més notícies! 

Gràcies per ser-hi i per ser-hi de forma activa. Us desitjo un molt bon Dia de la Catalunya Exterior! 

 

Vídeo disponible aquí 

 

03. Portal de serveis 
 

Enguany, coincidint amb aquesta 

commemoració, el Govern ha 

publicat un nou portal de serveis 

per a la Catalunya Exterior 

disponible al web del 

Departament d’Acció Exterior i 

Govern Obert. 

Es tracta d’un portal on els 

catalans i catalanes residents a 

l’estranger trobaran, per ara, una 

trentena de serveis classificats 

per àmbits, com ara llengua, 

salut, cultura, lleure, educació, 

empresa o ajut al retorn. La xifra de serveis publicats augmentarà progressivament. 

https://www.youtube.com/watch?v=UYlubSG6Uqc
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalunya-exterior
https://www.youtube.com/watch?v=UYlubSG6Uqc


04. Xifres de la Catalunya exterior 
 

 

 

Catalans i catalanes a l’exterior 

La Catalunya Exterior, la segona ciutat de Catalunya. Aquest és el lema que es reivindica per a la 

Catalunya Exterior, integrada per al voltant de mig milió de catalans residents a l’estranger, una 

xifra que se situa entre la població de Barcelona, 1.636.732 habitants, i la de l’Hospitalet de 

Llobregat, de 264.657, segons dades del 2021 de l’Idescat. 

Comunitats catalanes a l’exterior 

La comunitat catalana a l’exterior és una eina clau per promoure i difondre la cultura, la llengua i la 

realitat catalana a l’estranger. Actualment, hi ha més de 140 comunitats catalanes a l’exterior 

reconegudes oficialment pel Govern de la Generalitat de Catalunya. D’aquestes, 104 comunitats 

estan actives arreu del món. 

  

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Cultura-oci/Registre-de-Comunitats-Catalanes-a-l-Exterior/7hg8-z7q2


Gràfics que il·lustren l’origen i l’evolució de les comunitats catalanes a l’exterior: 

 

 

 

 

Marcat repunt de comunitats en època d’exilis massius. 

Transvasament progressiu d’Amèrica del Sud a Europa durant el segle passat per canvis en la 
motivació de l’emigració. 


