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EDITORIAL

Després del temps d’inevitable silenci i d’observació dels importants esdeveniments polítics, tant a Catalunya com
a l’Estat Espanyol, d’aquests darrers mesos, des de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) creiem que
val la pena començar a reflexionar sobre aquesta nova situació i el que en pot esperar la Catalunya Exterior. No
tenim, lògicament, amb aquest editorial altra pretensió que la d’incitar i animar un debat que ha de tenir com a protagonistes totes les entitats de la Catalunya Exterior.
En primer lloc creiem que bona part del prestigi que, malgrat les deficiències que per manca de recursos econòmics i d'efectius humans la FIEC ha pogut guanyar en aquests darrers anys, tant cara a les institucions com envers els
casals, ha estat gràcies a la independència de criteri de la FIEC i al fet de dir el que pensàvem fossin quines en fossin les conseqüències. Així volem continuar i, més enllà del què cadascú pensa sobre el nou Govern de la Generalitat
(o sobre el precedent), és clar que la FIEC seguirà amb la seva línia constructiva i de proposta amb plena i total independència respecte de totes les forces polítiques i de qualsevol govern.
El primer problema per a una institució de la societat civil, com la nostra, és la de saber qui és el seu interlocutor al
Govern de Catalunya. No podem estar massa satisfets de la decisió de suprimir la Secretaria de Relacions Exteriors i
de crear dues noves estructures, la Secretaria de Relacions Internacionals (depenent de Presidència) i la Secretaria
de Cooperació Exterior (depenent, de moment, del Conseller de Governació i Administracions Públiques). Tot i poder
comprendre els condicionaments polítics en que aquesta decisió es basa, ens dol que no s'hagi pogut acomplir l’objectiu de crear una Conselleria de Relacions Exteriors, que hauria permès integrar altres serveis (COPEC, COPCA, Llull,
etc.) i donar la coherència global a l'acció exterior que tant hem demanat sempre des dels casals. Havia costat prou
anys tenir una estructura única per a les relacions exteriors, per la qual cosa l'actual subdivisió la veiem com un retrocés i una potencial font de problemes. Esperem que, amb el temps, tot rodi novament com cal, un cop es faci l'experiència pràctica del nou organigrama.
No podem tampoc estar massa satisfets del text del Programa del nou Govern de la Generalitat pel que fa a la
Catalunya Exterior. No pel que diu sinó pel que no diu. No hi figura cap acció per a la Catalunya Exterior. Només dues
petites mencions en els punts 3.10 i 3.11, en el capítol sobre polítiques actives d'ocupació i una referència genèrica
quan es parla de la futura llei electoral.
Esmentats aquests punts previs, creiem que podem començar a expressar algunes preocupacions i prioritats de la
Catalunya Exterior per aquest 2004:
• Ens congratulem de la possibilitat oferta a la FIEC de fer sentir la veu de la Catalunya Exterior en el tràmit de compareixences de la ponència redactora de la proposta de la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Intentarem que la menció a la Catalunya Exterior i als seus drets i deures figuri en el text del nou Estatut.
• El tema de la nova llei electoral, amb la creació de circumscripcions electorals dels catalans de l’exterior, que
havia de ser un tema estrella per a la Catalunya Exterior en aquesta legislatura, es presenta difícil. La participació
dels catalans de l’exterior a les eleccions al Parlament de Catalunya va passar del 17,8% de 1999 al 18,6% a 2003.
Amb percentatges així resulta difícil crear circumscripcions a la Catalunya Exterior. Esperem, però, que les forces polítiques mantinguin el seu compromís. Caldrà, també, fer propostes de millora del sistema de vot durant el tràmit parlamentari de la futura llei (vot als consolats, terminis apropiats, etc.) explicant als partits polítics que la baixa participació electoral de la Catalunya Exterior té causes més profundes que el simple desinterès i que ells hi tenen alguna
cosa a veure.
• Pel que fa a la dotació pressupostària als casals (un milió d'euros el 2003), creiem que es va avançar moltíssim en
els dos darrers anys i que la FIEC no és aliena a aquesta millora. Considerem, malgrat tot, que es pot exigir un esforç
suplementari per a equiparar el volum de subvencions a les comunitats catalanes de l’exterior amb el que hi destinen altres Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol. Des de la FIEC encoratgem les entitats a fer front al problema
del finançament amb la màxima diversificació de fonts de recursos, tant de Catalunya com de l’Estat Espanyol i,
sobretot, del país d’acollida.
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• FIEC continuarà facilitant als casals quantes informacions puguin ser útils per aquest propòsit. A banda dels necessaris esforços de discussió amb les autoritats per a millorar el finançament, la FIEC farà un esforç prioritari perquè es
preservin pels casals les possibilitats de subvencions d’altres serveis de l’administració catalana (Institut Ramon Llull,
Benestar Social, Cultura Popular i Tradicional, COPEC, COPCA i altres) que s’havien obert aquests darrers anys i que
no semblen garantits per les noves autoritats catalanes.
• No hem d’amagar, però, que a molts casals avui dia el problema no és de diners sinó de manca de persones,
d'activitat i de motivació, que no necessàriament s'arregla amb més pressupost i que és obligació de tots reflexionar
amb audàcia i imaginació sobre aquesta realitat.
• Sempre és comprensible que quan una nova administració entra en funcions es produeixin períodes de transició
i, a vegades, de confusió administrativa. Tot i així resulta difícil acceptar el retard en la publicació de l’Ordre de subvencions per a les entitats catalanes de l’exterior per l’any 2004. Esperem una publicació ràpida d’aquesta Ordre de
subvencions i demanem també a les noves autoritats la màxima flexibilitat en els procediments de justificació de despeses de 2003 i, en general, en la gestió administrativa de la ‘transició’. Seria incoherent que les exigències administratives als casals no tinguessin en compte les pròpies mancances de l’administració en aquest període transitori,
basades en molts casos en la manca de personal a la Unitat de Casals Catalans i en el desconeixement de la realitat de la Catalunya Exterior.
• Aquest tipus de desconeixement de les realitats de la Catalunya Exterior és observable, per exemple, en les dificultats en la tramesa de medicaments a alguns casals del Con Sud d’Amèrica. La metodologia de la tramesa de
medicaments ha provocat un procés burocràtic i administratiu tan complex que, fins avui, algunes entitats no l’han
pogut resoldre (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires). Cal establir un mecanisme uniforme pel lliurament dels medicaments que no comporti tants problemes a l’hora d’anar a recollir-los a la duana. Donem suport a la proposta dels
casals del Con Sud d’Amèrica d’utilitzar la intermediació d’una ONG, com s’havia fet en anys anteriors.
• La FIEC es felicita de la decisió de TVC-I de crear un nou microespai Què m'has dit!, amb l’objectiu d’estimular
l'ús del català, però continuem insistint en l’emissió/creació d'un programa per a l'aprenentatge àudiovisual del
català que pugui substituir el veterà Digui Digui (que data dels inicis dels 80) i que pugui ser utilitzat tant per TVC-I com
per casals i universitats en els seus cursos de català. Esperem també que la bona acollida que l’anterior Direcció
General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) va donar a les gestions de la FIEC per a millorar l'oferta dels canals internacionals de la CCRTV (TVC Sat a Amèrica i TVC-I a Europa) tingui continuïtat amb els nous dirigents i que es trobin solucions als problemes pendents (transmissió dels partits de futbol de Primera i Segona divisió A
pel continent europeu, entre d’altres).
• Una reforma necessària i esperada, sobretot pels catalans d’Amèrica, és la que doni les condicions jurídiques de
nacionalitat per a acollir-se a la recentment promulgada Llei del retorn. La FIEC continua expressant el seu desacord
amb la Llei 36/2002, de modificació del codi civil en matèria de nacionalitat espanyola, adoptada per l’anterior
Govern espanyol. Aquesta Llei (aprovada només amb els vots del Partit Popular i l'opinió contrària en tot o en part
de la resta de grups) introdueix una millora en l'accés a la nacionalitat espanyola reclamada des de fa anys per totes
les entitats de l'emigració de l'Estat espanyol: el dret a optar a la nacionalitat espanyola a les persones amb pare o
mare originàriament espanyol i nascuts a Espanya sense límit d'edat (eliminant la discriminació que reservava la
transmissió de la nacionalitat als pares i n'excloïa les mares). La Llei, però deixa un greu problema per resoldre: els
nets d'espanyols només podran optar a la nacionalitat espanyola després d'un any de residència legal a Espanya
(el que entra en contradicció amb la Llei d'Estrangeria) i que suposa una clara discriminació respecte de lleis similars
de nacionalitat d'altres països europeus com Itàlia o Portugal.
• L’ensenyament de la llengua catalana a l'exterior coneix un nou impuls i una nova realitat molt diversament percebuda pels casals d’Europa i d’Amèrica. En general és cert que l’acció del Institut Ramon Llull (IRL) ha donat un
impuls desconegut i eficaç a aquest ensenyament amb la col.laboració dels casals. Durant 2003 es van organitzar
exàmens de català de diferents nivells a 44 ciutats d'arreu del món amb la col·laboració directa, en molts casos,
entre l'IRL i els casals catalans. Tot i així subsisteixen encara problemes greus lligats a la manca de professorat amb la
titulació exigida per l'IRL pels cursos de llengua organitzats pels casals i seria, doncs, adient reforçar l’organització de
cursos de perfeccionament organitzats pel IRL (ja previstos a Amèrica), preveure estades becades de llicenciats en
filologia catalana a casals que ho demanin i impulsar un estatut pel professorat existent en funció de la seva experiència docent i no d’exigències de titulacions absurdes per a gent que porta, a vegades, més de 30 anys d’ensenyament a casals d’Amèrica.
• L'Assemblea de la FIEC de juliol de 2003 a Montevideo va donar la seva aprovació al projecte de constitució de
la Fundació FIEC (nom provisional). Aquesta fundació tindrà com a objectiu el de garantir als catalans residents a
l'exterior en situació difícil, alternatives de suport social i de prestacions, suport econòmic permanent, assistència
mèdica, retorn a Catalunya de gent gran sense recursos que no poden accedir a les pensions no contributives de
l'Estat espanyol, etc. La Fundació (de la que la Generalitat n'hauria de ser el patró principal juntament amb el sector privat amb interessos a Amèrica i altres institucions de caràcter social) cercaria la màxima col·laboració i convenis amb entitats d'atenció social i sanitària existents principalment a Amèrica, on la manca d'uns sistemes de pro–2–

tecció social universals, accessibles i viables ha deixat a molts catalans en situacions de dificultat extrema. Esperem
que abans del Congrés Mundial de 2005 la Generalitat faciliti la constitució d'un Grup de Treball per estudiar la viabilitat del projecte i definir la participació dels Departaments del Govern.
• Novament per causa de la ‘transició’ hem de lamentar que s’incompleixi la Llei 18/1996 pel que fa a la convocatòria del Congrés Mundial de Casals, legalment previst pel 2004, i que sens havia promès com a part del Fòrum
Universal de les Cultures Barcelona 2004. Sembla que, malauradament, tot eren paraules. Cal esperar que el nou
Govern respectarà el compromís de fer el Congrés Mundial de Casals el 2005 i, esperem, que ho faci facilitant una
preparació democràtica del Congrés.
• Per tal que així sigui, esperem que es respecti també la Llei 18/1996 i que el més ràpidament possible es procedeixi al nomenament del nou Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior, que haurà de jugar un paper important en l’organització de l’esmentat Congrés.
• Un altre incompliment greu de la Llei 18/1996 és la que fa referència al total fracàs que ha suposat l'anomenat
“Carnet de membre d'una Comunitat Catalana de l'Exterior”, instituït per l’esmentada Llei. El carnet no ha complert
amb cap de les finalitats per a les quals fou creat. Esperem que en el marc de CAT365 Administració Oberta de
Catalunya puguin, eventualment, obrir-se noves possibilitats perquè aquest carnet gaudeixi d’una utilitat i d’una
rellevància reals.
Aquests són alguns dels punts que ens semblen més urgents. Una vegada tinguem confirmació de la celebració
del Congrés Mundial es convocarà, en les mateixes dates, l'Assemblea General de la FIEC amb tres trobades geogràfiques (Europa, Amèrica i Estat Espanyol) de la FIEC i el plenari de la FIEC.
Ara la paraula és per a totes les entitats per no continuar tenint la sensació que, periòdicament, des de la FIEC, cal
anar repetint les mateixes coses. Esperem que la Catalunya Exterior serà també motor i escenari dels canvis que
Catalunya espera i necessita.
Junta Directiva de la FIEC
Abril de 2004

DIA INTERNACIONAL DE LA CATALUNYA EXTERIOR 2004
Amb l'objectiu de recordar els centenars de milers de catalans que viuen fora del país, el diumenge 25 d’abril s’ha celebrat el Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2004.
El Dia Internacional de la Catalunya Exterior és una iniciativa
de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa a la majoria de centres, casals i associacions catalanes de l'exterior. El 4 de març de 1999 el Parlament de Catalunya va aprovar una
resolució que declarava oficial la Diada, amb el següent text: "El
Parlament de Catalunya insta al Govern a establir oficialment la
celebració del Dia Internacional de la Catalunya Exterior per Sant
Jordi, o el primer diumenge després de Sant Jordi, si aquesta diada
no s'escau en diumenge, i en el marc de les seves competències, a
donar relleu públic a aquesta celebració". En aquest sentit, el
Govern de Catalunya, en la seva reunió del dia 6 d’abril del mateix
any 1999, va adoptar l’acord de declaració oficial d’aquesta Diada.
Cada any, la FIEC edita un cartell per a commemorar aquesta Diada. Enguany, és obra de l’artista Maria Girona. En les edicions
anteriors, el cartell commemoratiu del Dia Internacional de la
Catalunya Exterior ha estat elaborat pels artistes Ràfols Casamada
(1998), Antoni Clavé (1999), Josep Guinovart (2000), Chantal Ripol
(2001), Roser Capdevila (2002) i Sergi Mas (2003).
D’altra banda, el dijous dia 29 d’abril, el President de la FIEC,
Josep Maria Solé; el Secretari General, Xavier Tudela; i el Secretari
General Adjunt, Antoni Montserrat, compareixeran davant de la
ponència redactora de la proposta de la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, del Parlament, per a explicar les aportacions
que la Catalunya Exterior, àmbit que agrupa a un col.lectiu xifrat en
400.000 persones, de les quals 102.567 estan inscrites al CERA (Censo
Electoral de Residentes Ausentes), vol incorporar en el nou Estatut.
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L’APLEC INTERNACIONAL DE LA SARDANA I CARLES DUARTE PREMIS FIEC 2004
El dia 25 d’abril, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Catalunya Exterior, s’han fet públics
els premis FIEC 2004.
Els premis FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) foren creats per a distingir la labor en favor de
la Catalunya Exterior de persones o col.lectius residents a l’interior de l’àrea lingüística catalana. Aquests guardons
complementen els premis “Josep Maria Batista i Roca”, atorgats per l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura
Catalana (IPECC), que es concedeixen des de fa setze anys a catalans residents a l’exterior.
En aquesta tercera edició, el premi FIEC ha estat atorgat a l’Aplec Internacional de la Sardana i el poeta i lingüista Carles Duarte. El premi FIEC 2004 es lliurarà a Barcelona, d’aquí a unes setmanes.
En la primera edició foren distingits amb el premi FIEC Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep Nubiola i Víctor Castells.
I el passat 2003 es premià la Revista Serra d’Or i el Pare Miquel Batllori.
El 1988, i amb la voluntat de donar a conèixer en el conjunt del nostre continent la varietat de la cultura popular catalana, nasqué l’Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics, promogut i organitzat, entre
d’altres, per ADIFOLK (Associació per a la Difusió del Folklore).
L’objectiu que ha impulsat la celebració d’aquesta mostra fora de Catalunya ha estat el de contribuir a la
projecció del nostre folklore en aquelles ciutats que per raons d’afinitat cultural, històrica o social tenen una especial
significació per a Catalunya.
El treball comú, el suport institucional i la presència entusiasta de tants i tants catalans han fet possible la realització d’aquestes trobades, que fins ara s’han celebrat a:
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Amsterdam (Holanda)
París (França)
Zuric (Suïssa)
Tolosa de Llenguadoc (França)
Brussel·les (Bèlgica)
Florència (Itàlia)
Marsella (França)
Hannover (Alemanya)
Luxemburg (Luxemburg)
Ceret (Catalunya Nord) i Tolosa de Llenguadoc (França)
Hall-in-Tirol Innsbruck (Àustria)
Lausana (Suïssa)
L'Alguer (Sardenya, Itàlia)
Copenhaguen (Dinamarca)
Lisboa (Portugal)
Manchester (Regne Unit)

De la seva banda, el poeta i lingüista Carles Duarte (Barcelona, 1959) ha estat premiat per la seva cooperació amb les entitats catalanes de l’exterior, tant durant el període que ha exercit responsabilitats institucionals, com
des de la seva actuació cívica.
Barcelona, 25 d’abril de 2004
Dia Internacional de la Catalunya Exterior

L’Aplec Internacional de
la Sardana de 1992.

Carles
Duarte
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LA FIEC PRESENT A LA REUNIÓ DE CASALS CATALANS D’ARGENTINA I URUGUAI
El President de la FIEC, Josep Maria Solé, ha assistit a la reunió de representants de casals catalans
d’Argentina i Uruguai, celebrada a la seu del Casal de Catalunya de Buenos Aires, el dia 20 de març d’enguany.
Varen assistir a la reunió els presidents de l’Agrupació Catalana de Pergamino, Agrupació Cultural Catalana de
Mendoza, Associació Catalana Montepío de Montserrat, Casal Català de Bahia Blanca, Casal Català de Córdoba
, Casal Català de Montevideo, Casal de Catalunya de Buenos Aires, Casal dels Països Catalans de La Plata, Centre
Català de Mendoza, Centre Català de Rosario, Centre Català de Venado Tuerto, Grup d’Empresaris Catalans
d’Argentina, Les Quatre Barres de Castelar i CAT 365.
Els reunits s’assabenten de la comunicació establerta amb el nou Secretari de Cooperació Exterior, Jesús
Maestro, a qui es va invitar a assistir a aquesta reunió però no ho ha pogut fer per problemes d’agenda.
En línies generals, a la reunió s’ha plantejat el greu problema de desconnexió esdevingut com a conseqüència del canvi de govern, el que ha representat l’absència d’un interlocutor responsable de les comunitats catalanes de l’exterior i el bloqueig automàtic dels programes en marxa.
Els assistents acorden demanar el nomenament i actuació urgent i eficaç d’un nou responsable de casals
catalans de l’exterior, sol.licitar la seva immediata visita a l’Argentina una vegada feta la designació i trametre còpia
de les conclusions al President i al Conseller en Cap del Govern de Catalunya.

• FINANÇAMENT D’ACTIVITATS

DELS CASALS

S’han confirmat per part de tots els presents que els terminis establerts respecte les dates i els termes de les
subvencions no s’han complert i provoquen seriosos problemes, la qual cosa ha provocat un bloqueig en la realització d’activitats. Aquest tema és molt seriós i requereix una acció executiva immediata.
La metodologia de la tramesa de medicaments ha provocat un procés burocràtic i administratiu complex
que, fins avui, moltes entitats no han pogut resoldre. Encara hi ha tres casals (Buenos Aires, Córdoba i Mendoza) que,
per les raons abans esmentades, i diferents en cada cas, no han pogut retirar de les respectives duanes els medicaments per a les persones que els havien sol·licitat.
Respecte els ajuts socials que s’han pogut materialitzar, s’han experimentat deficiències que limiten el camp
d’actuació dels casals a l’hora d’oferir suport a les persones necessitades.
En aquest apartat es conclou sincronitzar el calendari dels terminis d’atorgament i provisió de subvencions
d’acord amb l’activitat al Con Sud, que s’inicia al mes de març de cada any; establir un procediment a l’hora de
lliurar els comprovants en la justificació anual de despeses, per tal de no haver d’enviar els originals ni incórrer en despeses excessives; exigir la tornada immediata del comprovants originals que algunes entitats van enviar-hi per tal
d’evitar sancions administratives i econòmiques al país d’origen; establir un altre tipus de mecanisme, amb un sistema uniforme, pel lliurament dels medicaments que no comporti tants problemes a l’hora d’anar a recollir-los a la
duana. Es suggereix el camí de la intermediació d’una ONG, com la de l’any precedent; demanar un nivell d’ajuts
similar als d’altres col·lectivitats, com ara la gallega o l’andalusa, i la materialització d’un pla d’actuació concret per
a les entitats catalanes de l’exterior.
Com a conclusió final, tots els assistents veuen amb preocupació la situació financera dels casals respecte
les possibilitats, no només de portar endavant les activitats, sinó, fins i tot, de poder mantenir un funcionament mínimament eficaç. Els reunits cruen que en molts aspectes, aquest any, i si no s’hi posa l’atenció immediata necessària, podria significar un any perdut.

• INSTITUT RAMON LLULL. EXPERIÈNCIES

DE L’EXERCICI

2003

Donada la complexitat d’aquest punt, que té incidència directa en l’ensenyament del català, es constitueix
una comissió a càrrec del Casal Català de Montevideo, el Centre Català de Rosario, l’Agrupació Cultural Catalana
de Mendoza, el Casal de Catalunya de Buenos Aires i Les Quatre Barres de Castelar, la qual redactarà, abans del 15
d’abril, un informe especial que oportunament farà arribar a tots els assistents.
Amb independència de les conclusions a les quals arribi la comissió els assistents manifesten el seu acord de
fer palesa la necessitat de formar l’actual cos de professors, per assolir els nivells necessaris pel correcte desenvolupament de llurs tasques respectives.
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• TROBADES

DEL

CON SUD

Es decideix que, coincidint bianualment amb la Trobada Cultural de Casals Catalans del Con Sud d’Amèrica,
es convocaran unes sessions de treball amb la participació dels directius dels casals d’Amèrica Llatina, per unificar
criteris d’actuació i experiències.
Es considera que la decisió d’ajornar la IIIª Trobada de Casals d’arreu del Món comporta un incompliment de
la llei 18/96. Es compren que el relleu en el govern comporta canvis i situacions noves però fora desitjable que en el
futur els canvis polítics no comportessin modificacions en l’esdevenir de les activitats dels casals.

• FUNDACIÓ FIEC
Finalment, el reunits atorguen la seva plena confiança en el projecte Fundació FIEC i li donen total recolzament.

LA NOVA PÀGINA WEB DE LA FIEC
Amb la voluntat de fer de la web de la FIEC un mitjà de comunicació, informació i expressió dels seus membres, estem dissenyant un projecte de reestructuració de l’actual pàgina web. Volem aconseguir que la nova web
de la Federació sigui el més interactiva possible, introduint una agenda, és a dir, informació sobre les activitats de
les comunitats catalanes de l’exterior, perquè tothom pugui conèixer i, si s’escau participar, en les esmentades
activitats.
El projecte de la nova pàgina web de la FIEC estarà dividit en dues fases:
1) La realització d’una pàgina web provisional.
2) El desenvolupament i implantació d’una pàgina web definitiva.
La primera part cobrirà el període de transició de la pàgina web actual (nexica.com/fiec) a la pàgina definitiva. Es mantindrà la informació actual, però se li donarà un nou aspecte, amb la finalitat que sigui més accesible
la navegació.
L’objectiu d’aquesta primera etapa és el de fer una prova pilot per a valorar l’ús que se’n fa de la web i recollir els suggeriments, mitjançant un formulari de contacte. Aquest serà un dels factors més importants per a la confecció de la pàgina web definitiva.
La segona etapa és el desenvolupament del projecte definitiu, on estaran reflectides les aportacions fetes
durant la primera fase i on s’incorporarà tecnologia com ara programació PHP, MySQL com a motor de base de
dades; formularis on-line per a rebre suggeriments i comentaris; fotografies digitals per a il.lustrar les activitats realitzades; relació d’adreces electròniques per a facilitar la comunicació entre els membres de la Federació; download
d’arxius en format PDF; fòrum de discussió on-line i, finalment, un disseny d’alta resolució i baix pes perquè la pàgina
s’adapti a qualsevol tipus de navegador i sigui òptima per a tot tipus de velocitat de connexió.

FUNDACIÓ FIEC
Amb l’objectiu de poder ajudar els catalans que passen per una situació social difícil, especialment als
països d’Amèrica Llatina, però sense obviar-ne d’altres, la FIEC va proposar a l’Assemblea que es va celebrar
a Montevideo (Uruguai), el 17 de juliol de 2003, la constitució d’una fundació, provisionalment designada amb
el nom de “Fundació FIEC”, que pugui ajudar als catalans que no disposen d’altres mecanismes de suport econòmic.
Aquesta Fundació seria de capital mixt públic i privat. És voluntat de la FIEC iniciar els tràmits de constitució el més aviat possible, per a presentar aquesta Fundació durant el proper Congrés Mundial de Casals
Catalans.
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