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La Generalitat obrirà l’any que ve delegacions a Berlín i 
Nova York 
 

• El vicepresident defensa que Catalunya tingui veu pròpia a la 
Unesco i anuncia que la delegació de París es fixa aquest objectiu 
com a prioritari 

 
La Generalitat ha celebrat avui per primera vegada a París la Diada Nacional 
de Catalunya, amb una recepció institucional a l’Oficina de la Generalitat-
Maison de la Catalogne, que ha presidit aquesta tarda el vicepresident, Josep-
Lluís Carod-Rovira. Durant la celebració, el vicepresident ha refermat el 
compromís del Govern de donar un nou impuls a les relacions exteriors de 
Catalunya i de construir una “veritable xarxa de delegacions oficials”. En aquest 
sentit, Carod-Rovira ha anunciat que la Generalitat obrirà el 2008 delegacions a 
Berlín i Nova York i que la primavera vinent la Maison de la Catalogne es 
convertirà també en delegació del Govern. Actualment la Generalitat disposa 
de delegacions a Madrid i Brussel·les. 
 
El vicepresident de la Generalitat ha refermat des de París la voluntat del 
Govern d’assolir una xarxa de delegacions internacionals per “projectar 
Catalunya a l’exterior” aprofitant al màxim totes les competències en matèria 
d’Afers Exteriors que preveu l’Estatut de Catalunya, que estableix que el 
Govern es pot dotar d’oficines exteriors. “Catalunya explotarà al màxim les 
seves capacitats per ser present al món”. En aquest sentit, Josep-Lluís Carod-
Rovira ha explicat que la primera delegació s’obrirà la primavera vinent a París, 
aprofitant l’estructura de la Maison de la Catalogne, creada l’any 1998, i que al 
llarg del 2008 se n’obriran dues més a Berlín i Nova York. 
 
“La Maison serà l’embrió al voltant del qual es construirà la nova delegació”, ha 
destacat Carod-Rovira, qui ha argumentat que el Govern inicia el projecte a 
París perquè “és l’únic lloc del món on, al llarg de la història, sempre hi ha 
hagut una delegació del govern, també durant la dictadura franquista, quan la 
Generalitat tenia seu a París, en l’època de l’exili dels presidents Irla i 
Tarradellas”. També perquè la capital francesa és “el soci econòmic més 
important de Catalunya, ha estat històricament una referència cultural i política, 
centre d’atracció per les avantguardes”. 
 
La nova delegació mantindrà les actuals funcions de la Maison, com a 
organisme de promoció de la cultura, el turisme i la gastronomia, però se li 
donarà una nova orientació. Tindrà una doble funció. D’una banda, “representar 
els interessos polítics, culturals i econòmics de Catalunya davant del govern 
francès” i, de l’altra, “obrir un dossier d’activitat de la cultura catalana a la 
Unesco”. La responsable de coordinar aquest dossier, que de fet serà l’objectiu 
prioritari de la delegació, serà Cristina Domingo, qui haurà d’estudir 
mecanismes per garantir la presència de la cultura catalana a l’organisme. 
“Catalunya ha estat convidada per la representació espanyola, però ara es 
tracta d’aprofundir aquesta presència a la Unesco”, ha destacat el 
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vicepresident. En aquest nou impuls de la Maison també tindrà un paper molt 
important la seva nova directora, Elisabet Dalmau, que ha estat presentada 
públicament aquesta tarda. 
 
A banda de les delegacions oficials de Madrid i Brussel·les, actualment el 
Govern disposa de 50 delegacions sectorials distribuïdes arreu del món. 
“Aquestes oficines han estat molt últils, però ara s’obren noves perspectives”, 
ha explicat el vicepresident, qui ha afegit que la voluntat és “projectar-nos a 
l’exterior com a Govern i no només sectorialment”. Segons ha explicat Carod-
Rovira, les delegacions que es volen teixir al llarg del món serviran com a xarxa 
institucional de representació del Govern, però alhora, estaran al servei del 
teixit cívic i social de Catalunya. 
 
La Diada Nacional de Catalunya, a París 
El Govern ha celebrat avui per primera vegada a París la Diada Nacional de 
Catalunya, amb una recepció institucional que el vicepresident ha ofert aquesta 
tarda i que ha comptat amb la presència del president del Parlament, Ernest 
Benach, i la secretària d’Afers Exteriors de la Generalitat, Roser Clavell. “La 
festa d’avui serà un èxit, perquè hi ha una representació notabilíssima del cos 
diplomàtic acreditat a París”, ha manifestat Josep-Lluís Carod-Rovira qui també 
ha destacat la presència de l’ambaixador espanyol que ha definit “com un gest 
de reconeixement màxim”. En total, la celebració ha comptat amb la presència 
de 22 ambaixadors de diferents estats i prop de 200 convidats, entre 
representants de les institucions franceses i membres del cos diplomàtic 
acreditat a París, membres de la societat civil parisenca i també de la comunitat 
catalana resident a París. 
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