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Alsina vol coordinar l’acció 
exterior de tots els departaments

ció general de Representació Insti-
tucional del Govern a l’Exterior i de 
la UE, que pilota Gerard Vives. 

Atenció a Empresa i Cultura 
Exteriors vol conèixer les iniciati-
ves que tenen la resta de consellers 
a fora, sobretot en els països en què 
la Generalitat té una delegació –ac-
tualment n’hi ha quinze–, per tal 
que aquestes oficines puguin servir 
d’“antenes” per a àmbits sectorials 
de l’executiu, expliquen fonts del 
departament. En aquest sentit, és 
clau la coordinació amb Empresa i 
Cultura –Roger Torrent i Natàlia 
Garriga són els primers consellers 
amb qui Alsina es va reunir a l’inici 
del mandat– perquè són els que 
també disposen d’una xarxa a fora 
de Catalunya. Empresa compta 

amb 40 oficines d’Acció i 12 oficines 
de l’Agència Catalana de Turisme, 
mentre que Cultura té quatre ofici-
nes de l’Institut Ramon Llull i qua-
tre més de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals. 

Més enllà de la coordinació, Ex-
teriors també vol ser qui posi en 
contacte les conselleries amb orga-
nismes multilaterals regionals 
–4Motors, Euroregió o la Comuni-
tat de Treball dels Pirineus–, conso-
lats o les institucions europees, de 
qui la Generalitat ha de rebre els 
fons europeus. Després de les inves-
tigacions del Tribunal de Comptes, 
el cas d’assetjament sexual al depar-
tament i les restriccions de la pan-
dèmia, la conselleria d’Exteriors de 
la Generalitat intenta tornar a enge-
gar tota la maquinària.e

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, en una trobada amb 
alts càrrecs dels diversos departaments de la Generalitat. GOVERN

Es crea un grup tècnic i els secretaris es reuniran semestralment

GOVERN

Encara que des del 2015 hi hagi una 
conselleria d’Exteriors a la Genera-
litat, l’acció a l’estranger és una 
qüestió transversal que més o 
menys exerceixen tots els departa-
ments. Acció Climàtica, per exem-
ple, va ser qui va representar la Ge-
neralitat a la cimera COP26; Em-
presa coordina les oficines d’Acció 
a escala empresarial, i Cultura fa po-
lítiques a través de l’Institut Ramon 
Llull. Per combinar aquestes activi-
tats i que la Generalitat tingui una 
única veu a l’exterior, l’actual con-
sellera vol que a partir d’ara tots els 
departaments es coordinin al mà-
xim i ahir va reunir els secretaris ge-
nerals i alts càrrecs de les conselle-
ries amb aquest objectiu. 

La trobada es va fer al Palau de 
Pedralbes a Barcelona i Alsina hi va 
exposar una mena de “catàleg de 
serveis” a tots els departaments per 
tal que Exteriors tingui coneixe-
ment de qualsevol acció que la resta 
de conselleries facin a fora. També 
per posar en comú l’agenda exteri-
or de tots els consellers i posar fil a 
l’agulla per elaborar el pla estratè-
gic 2023-2026. 

Per dur a terme aquesta coordi-
nació, la comissió interdeparta-
mental d’Acció Exterior –reunida 
ahir i que oficialment componen els 
secretaris generals dels departa-
ments, gabinet jurídic i responsa-
bles d’oficines sectorials a l’estran-
ger– es trobarà semestralment i, a 
banda, es crearà un grup més tècnic 
que tindrà reunions dos cops al mes. 
Dins del departament d’Exteriors 
també hi ha una nova direcció gene-
ral que s’encarregarà que aquest en-
granatge rutlli: es tracta de la direc-

BARCELONA
N.O.G.

■ ERC i JxCAT sí que seuran a negociar 
la renovació de càrrecs amb el PSC

Els més de cent càrrecs caducats o vacants que 
depenen del Parlament podrien renovar-se abans 
de final d’any. És l’horitzó temporal que les tres 
forces parlamentàries majoritàries a la cambra 
–PSC, ERC i JxCAT– s’han fixat per assolir un acord 
a tres i impulsar el recanvi. Aquesta setmana les 
tres formacions polítiques es reuniran durant el 
ple del Parlament per abordar el tema, tal com van 
confirmar ahir les seves portaveus, Alícia Romero, 
Marta Vilalta i Elsa Artadi. La renovació 
d’organismes com la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) o el Síndic de 
Greuges necessiten l’aprovació de la majoria 
qualificada de la cambra. El possible acord 
arribaria després que ERC i JxCAT no incloguessin 
el PSC a les negociacions pels pressupostos.

enbreu

El col·lectiu de presos d’ETA (EPPK) va anunciar 
ahir la seva intenció d’acabar amb les recepcions 
en públic als reclusos quan surten de la presó. En 
un comunicat publicat als diaris Berria i Naiz.info, 
es comprometen a limitar les recepcions a actes 
“discrets” en l’“àmbit privat”. En l’escrit, el 
col·lectiu trasllada aquesta voluntat, que segueix 
el camí, asseguren, “emprès en general en 
aquests últims mesos”. Tot i que l’EPPK assenyala 
en el comunicat que els presos que surten al carrer 
“després de molts anys i condicions duríssimes” 
tenen “dret a rebre l’abraçada dels seus éssers 
estimats”, també admet que hi ha víctimes del 
terrorisme que han expressat que les recepcions 
públiques els “provoquen dolor”. “El nostre desig 
és alleujar tot patiment i obrir noves opcions”, 
destaca, així com “enfortir la convivència entre la 
ciutadania basca”. 

■ Els presos d’ETA es comprometen a 
acabar amb les recepcions en públic
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