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Quatre anys de feina de la Secretaria Internacional de Convergència 

Carles Llorens 

 

De la ponència “Catalunya a Europa i al món” del XIV Congrés de 

Convergència de juliol 2004, en van sortir dos mandats amb relació a les relacions 

internacionals del partit. El primer, crear la Secretaria Executiva de Relacions 

Internacionals, una funció i una tasca que mai abans havia existit al partit. I la segona 

decidir l’adscripció del partit a una família política internacional. Just acabat el Congrés 

ens vàrem lliurar a les dues feines. Avui, la Secretaria Internacional és quelcom ben 

consolidat a l’estructura del partit i la nostra adscripció a l’ELDR Party és quelcom 

perfectament assumit. Més enllà d’això, durant quatre anys s’ha dut a terme una tasca 

que, malgrat no ser tan visible com la d’altres àmbits del partit, segur, ha eixamplat els 

horitzons convergents.   

 

 

ELDR Party, l’adscripció internacional 

 

La ponència del Congrés establia que es constituiria una Comissió per avaluar la 

possible adscripció internacional de Convergència i que, aquesta, abans d’acabar el 

2004 faria una proposta al secretari nacional i al Consell Nacional.  Aquesta comissió es 

va constituir el 25 d’octubre. En van formar part Carles Gasòliba, Joan Vallvé, Ignasi 

Guardans, Jordi Xuclà, Pere Macias, Felip Puig, Carles Pellicer, Joaquima Alemany, 

Roger Albinyana, Marc Guerrero i jo mateix.  

Durant algunes setmanes la Comissió va avaluar les diferents possibilitats de 

vinculació internacional. Vàrem mantenir diverses entrevistes amb el recent fundat 

Partit Demòcrata Europeu i també amb del ELDR Party (Partit Europeu dels Liberals, 

Demòcrates i Reformistes). Una delegació d’aquest darrer, de la que formaven part el 

vice-president Bas Eenhoorn i el secretari general Lex Corijn, es va reunir a Barcelona 

amb tota la Comissió. Fet tot el procés, la Comissió va proposar que Convergència 

iniciés el tràmit per a inscriure’s com al Partit Europeu dels Liberals, Demòcrates i 

Reformistes (ELDR Party). Així, el Consell nacional del mes de gener del 2005 va 

aprovar per unanimitat de tots els conseller d’iniciar els tràmits i, el 14 de maig, el 



 
 

Comitè Executiu de l’ELDR Party, reunit a Sofia, Bulgària, va aprovar per aclamació la 

incorporació de Convergència.  

L’adscripció a l’ELDR Party tenia l’avantatge que ens permetia continuar 

treballant en instàncies on ja ho feiem com el Grup de l'Aliança dels Liberals i 

Demòcrates per Europa (ALDE group), dins del Parlament Europeu, o en 

organitzacions polítiques internacionals com LYMEC, els joves liberals on fa anys hi ha 

la JNC; la INLW, la xarxa liberal de dones on fa anys treballen les nostres dones;  o la 

Internacional Liberal, en la que participem a través de la Fundació Llibertat i 

Democràcia. 

Integrats al ELDR Party ens hem incorporat perfectament a la seva dinàmica. 

Hem participat a tots els executius liberals i, des de Sofia, a tots els congressos: 

Bratislava, Bucarest i Berlín. En totes aquestes ocasions, els diferents delegats de CDC 

han defensat els nostres plantejaments i, així, algunes ponències defensen –per exemple- 

la diversitat en una clau molt catalana. També ens hem convertit en el referent per a 

temes mediterranis, al Magrib o a l’Amèrica Llatina. Al Congrés de Sofia, però també al 

de Berlín, hi ha tingut una participació destacada l’Artur Mas. Al Congrés de Berlín 

d’octubre de 2007 hi participaren dotze delegats convergents. A més de Mas, van 

intervenir en taules o conferències Carles Gasòliba, David Madí i Roger Albinyana. 

Més enllà d’això, jo mateix sóc membre del Steering Committee del ELDR Party, la 

comissió responsable d’activitats i de controlar el pressupost. Ara s’ha confiat a 

Convergència d’organitzar el Congrés del ELDR Party de la tardor del 2009. Hem de 

fer un molt bon paper! 

A la Internacional Liberal,  Convergència hi ha participat a través de la Fundació 

Llibertat i Democràcia, que presideix Carles Gasòliba. En els seus congressos, la 

presència convergent ha fet sentit la seva veu en el mateix sentit que al ELDR Party: 

defensant la diversitat, essent referent per les polítiques mediterrànies, fent de pont amb 

Amèrica Llatina...  

La JNC participa a LYMEC, del qual en Roger Albinyana n’ha estat president 

fins fa uns pocs mesos. Joaquima Alemany, per la seva banda, és presidenta de la 

International Network of Liberal Women. 

Aquesta presència a la xarxa liberal ha estat, per nosaltres, un veritable 

observatori per a determinades polítiques. Així, hem mantingut, per exemple, una 

relació privilegiada amb els partits suecs Folkpartiet i Centerpartiet que ens han permès 

de veure cap on evolucionava l’estat del benestar més avançat del món. La relació amb 



 
 

el partit liberal finlandès Keskusta, en el govern, ens ha permès de conèixer el sistema 

educatiu d’aquell país, que és el que té els millors resultats a tots els rànking. Així, el 

gener d’aquest 2008 vàrem organitzar un viatge de l’Artur Mas a Finlàndia, en el qual 

ens va acompanyar l’Irene Rigau, per tal de conèixer l’ensenyament d’aquell país. 

Amb la col·laboració i el suport econòmic de l’ELDR Party s’han organitzat 

també a Catalunya tres activitats. El novembre de 2005 es va celebrar un Seminari sobre 

el Mediterrani, previ al desè aniversari del Procés de Barcelona, amb la presència de la 

presidenta de l’ELDR Party, Annemie Neyts. A l’Escola d’Estiu de CDC del 2007, 

aquesta col·laboració va permetre de celebrar un seminari titulat “Promoure la llibertat i 

la democràcia”, amb una molt nodria participació internacional. Més recentment, la JNC 

ha organitzat un Congrés del LYMEC, les joventuts liberals europees, també en el marc 

d’aquesta col·laboració CDC-ELDR Party. 

 

 

Partit nacionalistes i altres partits 

 

L’acord del referit Consell nacional de CDC també parlava d’intensificar el 

treball per mantenir relacions bilaterals estables amb altres partits nacionalistes 

d’Europa i del món, que plantegessin les seves reivindicacions nacionals amb voluntat 

constructiva tal i com ho fa Convergència. Així, durant aquests quatre anys hem 

mantingut relacions amb d’altres partits nacionalistes com el Parti Québécois o el 

Scottish National Party. Així, el juny de 2005 vaig participar en el Congrés del PQ a 

Quebec. També, a través de Convergència de la Catalunya, hem establert contacte i 

bona relació amb Régions  et Peuples Solidaires, que agrupa als nacionalismes de l’Estat 

francès, des de corsos, bascs, bretons a occitans. 

 Per raó de proximitat geogràfica o cultural, a alguns països, hem mantingut 

contactes amb partits que traspassaven l’estricte marc liberal o nacionalista. Al Marroc, 

més enllà dels partits liberals Mouvement Populaire o Union Constitutionnelle, hem 

treballat transversalment amb tots els partits des de l’Istiqlal, fins als més d’esqueres. A 

Cuba hem donat suport a totes les iniciatives de l’oposició democràtica, des de les 

Damas de Blanco, fins a les Bibliotecas Independientes. A d’altres llocs d’Amèrica 

Llatina hem establert relacions d’amistat i col·laboració amb els que treballaven per un 

sistema polític i econòmic obert i democràtic: Argentina, Xile, Perú...A Veneçuela hem 

fet costat als estudiants i a les plataformes que lluitaven per mantenir el país lluny del 



 
 

totalitarisme. A Bolívia hem estat atents quan ha buscat el nostre costat el moviment 

autonomista de Santa Cruz. 

 Amb relació a Guinea Equatorial hem continuat donant suport a UDENA i a 

l’exili establert a Barcelona. Els hem acompanyat en el seu esforç per sumar forces i per 

ser presents en la lluita per la democràcia a l’interior del país, ajudant a Acción Popular 

de Guinea, un partit democràtic que pot operar a l’interior i que es va presentar a les 

fallides eleccions del passat 4 de maig.   

 

 

Organitzar Convergència a l’Exterior 

 

Un dels reptes de la Secretaria Internacional era organitzar la presència de 

Convergència a l’Exterior. Cada dia són més els catalans que, per raons de feina o 

familiar, s’instal·len  a l’exterior. El nombre dels nostres militants a l’estranger no ha 

parat de créixer i, des de la Secretaria, se’ls té informats de manera privilegiada. A més 

de tenir la informació que solen rebre els militants de Convergència, diàriament, a 

través de correu electrònic, reben informació de l’actualitat política catalana 

Més enllà de tenir més o menys militants era important, però, que CDC, a 

l’exterior, també estigués organitzada. Hem donat als militants que vivien a l’estranger, 

així, una estructura que els vertebrés. Fa quatre anys, a fora, només hi havia organitzats 

els convergents de Madrid i de Brussel·les. En aquesta quatre anys vàrem donar forma a 

les Agrupacions exteriors que, ara, les ponències del Congrés proposen de regular 

estatutàriament. Així, hem constituït Agrupacions a Alemanya, Andorra, Argentina, 

Balears, Bèlgica, França, Gran Bretanya, Madrid, Mèxic, Suïssa i Xina. Les 

agrupacions, per primera, vegada tindran representació al XVè Congrés. 

Aquestes agrupacions han estat, durant aquest temps, la plataforma d’aterrada de 

CDC en els seus respectius territoris. Han fet costat als líders del partits, a les nostres 

fundacions, han fet suport a les campanyes electorals o, quan ha calgut, han fet sentir la 

veu de Catalunya en els seus països d’acollida. 

 

 

 

 

 



 
 

Al costat de la comunitat catalana a l’Exterior 

 

 Més enllà de tenir organitzats els convergents, la Secretaria ha procurat tenir una 

política de gran proximitat amb els casals i comunitats catalanes de l’exterior, que 

seguís en la mesura del possible la feina que en aquest àmbit havíem fet des de la 

Generalitat. Permanentment en contacte amb la FIEC (Federació Internacional 

d’Entitats Catalanes), hem estat en relació amb molts casals concrets. Artur Mas, sense 

anar més lluny, ha visitat ben recentment les comunitats catalanes de Berlín i Roma. 

L’octubre del 2005 va participar a la Trobada de Casals del Con Sud d’Amèrica que es 

va celebrar a Buenos Aires. Més enllà de Mas, tota la direcció del partit ha col·laborat a 

aquesta presència. Diputats, senadors, membres de les meses dels seus respectius 

parlaments, no han desaprofitat cap viatge oficial per visitar casals. La llista de visites 

ha estat llarga.  

 Des de la Secretaria s’ha procurat de mantenir un molt informada la comunitat 

exterior, l’organitzada en casals, però també la no organitzada. Quan un català de fora 

s’ha dirigit a nosaltres a través de correu hem procurat fidelitzar- lo. Quan un català-

catalana se’ns ha adreçat l’hem atès i l’hem incorporat, amb el seu permís, al nostre 

directori de dates. Així, centenars de persones de l’exterior reben periòdicament el e-

ciu. Durant aquest quatre anys hem editat també 11 números de Catalunya-món, un 

butlletí que, quan s’ha pogut, peculiarment en períodes electorals, s’ha editat en paper i 

s’ha fet arribat al major número dels més de cent mil catalans censats a l’exterior, però 

que molt sovint ha tingut només un format digital i una distribució a través dels correus 

electrònics. 

 Un capítol important ha estat la defensa de la comunitat exterior en l’activitat 

parlamentària. Carles Campuzano ha estat un actiu diputat en el debat sobre el Estatuto 

de los Ciudadanos Españoles en el Extranjero. Al Parlament de Catalunya, Maria Rosa 

Fortuny ha fet una feina incessant en aquest sentit. 

 

 

En campanya electoral 

 

Aquest ha estat un període amb moltes campanyes electorals i, així, tots els 

actius fins aquí descrits s’han posat en joc per tal que Convergència i Unió obtingués 

bons resultats en eleccions municipals, al Parlament de Catalunya i en eleccions 



 
 

espanyoles. En totes elles, la Secretaria, les Agrupacions exteriors i els militants a 

l’exterior s’han bolcat a obtenir el vot del cens a l’exterior: fent la tramesa censal, 

enviant el Catalunya.mon, movent les xarxes de catalans, etc. A les eleccions al 

Parlament de Catalunya, Convergència, amb el suport de les Agrupacions respectives, 

va organitzar quatre mítings: tres a França (Paris, Monpeller i Tolosa, a part de 

Perpinyà) i un a Alemanya (Frankfurt). 

Els vincles amb l’ELDR Party i  d’altres partits han jugat també a favor de la 

marca electoral convergent. Just el dia del tancament de la campanya al Parlament de 

Catalunya, CiU va fer un acte que va comptar amb el suport de 45 partits vinguts 

d’arreu, des dels Demòcrates Nord-americans fins als liberals d’arreu d’Europa, passant 

per diversos partits nacionalistes. Amb l’objectiu posat a les municipals, Xavier Trias va 

viatjar a Liverpool, Tolosa de Llenguadoc i Estocolm, on va poder copsar diferents 

experiències municipals i de gestió d’una ciutat. 

En aquest àmbit hi ha una assignatura que clarament hem suspès: la de la 

projecció internacional de l’Artur Mas. Certament que el nostre secretari general i 

candidat a president de Catalunya ha participat en actes del ELDR Party, en trobades de 

líders liberals, que ha estat a Finlàndia veient el sistema educatiu, que ha visitat Estònia 

per a veure el seu progrés tecnològic. Tan cert com això és, però, que la atapeïda 

dinàmica nacional, amb eleccions, referèndums i situacions de crisi política de tota 

mena, ens han impedit de tenir més presència en fòrum internacionals. El gran repte de 

la secretaria dels propers anys és, sens dubte, proporcionar a l’Artur Mas una agenda de 

prestigi  que augmenti la seva projecció internacional. 

En aquest punt s’ha de recordar el paper no menor que va tenir la Secretaria en 

l’organització del Congrés extraordinari amb relació a l’anomenada Constitució 

Europea. D’aquell Congrés en va derivar un paper de lideratge de CDC en la 

reivindicació del reconeixement del català a les institucions europees i també a l’hora de 

reclamar presència de la Generalitat en els consells de ministres i en d’altres instàncies 

europees. Després, ja durant el referèndum, la Secretaria ser fonamental en una 

campanya en la que Convergència va defensar el text del tractats. 

 
 
 
 

 

 



 
 

Relació amb el cos consular i entitats 

 

Des de la Secretaria s’ha mantingut una relació molt pròxima amb els món 

consular de Barcelona, en la línia de gran proximitat i respecte que sempre havia tingut 

el Govern de CiU a la Generalitat. Això vol dir atendre l’habitual relació amb cònsols i 

ambaixadors, però també participar de les recepcions consulars que habitualment hi ha a 

Barcelona. Especialment durant la redacció de l’Estatut van ser molts els diplomàtics, 

també els periodistes internacionals, que es van adreçar a Convergència, i a l’Artur Mas, 

per tenir informació directe del procés. 

Quelcom similar es pot dir amb  relació a entitats i organitzacions, amb seu a 

Catalunya, que treballen a l’àmbit internacional. Hem visitar i ens hem reunit amb el 

Consell Català del Moviment Europeu, però també amb Casa Àsia, Casa Amèrica i 

Casa Àfrica, hem estat en contacte amb Amnistia Internacional i altres organitzacions 

defensores dels drets humans, però també amb els que treballaven en àmbits de 

cooperació, sempre molt relacionats amb la dinàmica internacional. En relació al CC del 

Moviment Europeu cal dir, per cert, que un militant de CDC, Joaquim Llimona, n’és 

actualment el president i que a la junta, en representació de Convergència, hi ha Anna 

Ruano i Marc Guerrero.  

 

 

Coordinant la política internacional 

 

Una de les feines de la Secretaria ha estat coordinar la dinàmica dels diferents 

grups parlamentaris, a Catalunya, Espanya i Europa, a l’hora de posicionar CDC en el 

debat internacional. En aquest sentit i amb el títol “Opinió internacional”, he anat 

publicant articles a la web internacional de Convergència en la qual opinava, en clau de 

partit, sobre diferents temes d’actualitat internacional. 

 

 

Per a més informació : 

La web internacional de CDC: http://www.convergencia.cat/internacional 

El meu blog personal:  http://carlesllorens.wordpress.com/ 

http://carlesllorens.files.wordpress.com/2008/06/galeria-de-fotografies.doc 
 


