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CATALUNYA, PRESENT AL MÓN 

Les delegacions coordinen l’acció exterior del Govern i les diverses oficines que la 
Generalitat té a l’exterior, com les delegacions de l’Institut Ramon Llull, de l’Agència 
Catalana de Turisme, d’ACCIÓ o de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Les 
delegacions a l’exterior resten associades orgànicament a la Secretaria d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència.  
 

El Govern de la Generalitat té 15 delegacions a l’exterior que funcionen amb plena 
normalitat: davant la Unió Europea, al Regne Unit i Irlanda, a França, a Alemanya, a 
Itàlia, als Estats Units i el Canadà, a Suïssa, a Portugal, a l’Europa Central, als Països 
Nòrdics, als Països Bàltics, als Balcans, a Mèxic, a l’Argentina i a Tunísia. Amb aquestes 
oficines, l’acció exterior del Govern de Catalunya arriba a més de 40 països d’arreu 
del món.  
 

 
 

Les delegacions del Govern a l’exterior serveixen per exercir la representació, defensa 
i promoció dels interessos generals de Catalunya i donar suport a les entitats, 
empreses i ciutadans catalans a l’estranger. Les seves funcions inclouen facilitar les 
relacions amb les autoritats dels seus respectius països, promoure i coordinar les 
relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits amb organismes 
internacionals amb presència en els seus respectius territoris i que tinguin interès 
rellevant per a Catalunya.  
 

Aquesta estructura garanteix la presència exterior de la Generalitat en els territoris on té 
representació i influència i davant les instàncies multilaterals més significatives, amb 
l’objectiu de defensar-hi els interessos de Catalunya i afavorir la internacionalització 
de la seva economia, la seva cultura i el seu coneixement. Els delegats i les 
delegades del Govern a l’exterior són escollits per concurs públic en un procés de 
selecció basat en la meritocràcia i amb l’objectiu de reclutar i fer aflorar talent. 
 

La Generalitat té previst destinar, als comptes de 2020, un pressupost de 7,5 milions 
d’euros a l’acció exterior. Altres comunitats autònomes hi destinen més del triple, com 



 
 
 
és el cas d’Andalusia, que hi ha dedicat 24,5 milions el 2019. El pressupost que ha 
destinat el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol a la seva 
acció exterior l’any 2019 és de 791 milions d’euros. 
 
Segons dades d’ACCIÓ, per cada euro públic invertit en acció exterior econòmica, 
Catalunya n’ha guanyat 95,3. Pel que fa a l’atracció d’inversió estrangera, es van 
mobilitzar més de 240 milions d’euros en 70 projectes diferents, i van contribuir a crear 
més de 3.000 llocs de treball.  
 

Un 70,1% dels catalans avala les delegacions de la Generalitat, segons l’enquesta 
Òmnibus 2019 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que corrobora que la majoria dels 
ciutadans considera pertinent que el Govern desenvolupi la xarxa de delegacions a 
l’exterior perquè Catalunya sigui present al món i hi tingui una veu pròpia, així com per 
incrementar les inversions i exportacions.  
 
La tasca d’internacionalització de Catalunya que fan les delegacions es veu reforçada 
per les oficines sectorials del Govern: ACCIÓ, l’Institut Ramon Llull, l’Agència Catalana 
de Turisme i l’Institut Català de les Empreses Culturals. Les plataformes empresarials 
d'ACCIÓ faciliten el procés d'implantació d'empreses en els mercats internacionals, amb 
el menor temps i despeses possibles. Les oficines de l’Institut Ramon Llull tenen per 
objectiu projectar la llengua i la cultura catalanes a l’exterior. Les oficines de l’Agència 
Catalana de Turisme a l’exterior presten serveis al sector turístic català i als 
touroperadors del país que treballen amb Catalunya. Per últim, les oficines de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC) promouen la internacionalització de les 
empreses culturals catalanes donant suport a la difusió, distribució, promoció i a 
l’establiment de lligams entre empreses catalanes i estrangeres. Als països on estan 
establertes, les delegacions agrupen en un sol espai les oficines sectorials del Govern. 
 

  



 
 
 

LES TRES FASES DE DESPLEGAMENT DE L’ACCIÓ EXTERIOR 

Abans de l’aplicació de l’article 155, el Govern de Catalunya comptava amb un total 

d’onze delegacions arreu del món. Concretament es tracta de les delegacions davant la 

Unió Europea, a Portugal, a Itàlia, a Alemanya, al Regne Unit i Irlanda, a França, a 

Suïssa, als Estats Units (incloent també el Canadà i Mèxic), a Croàcia, a Polònia i a 

Dinamarca.   

L’aplicació de l’article 155 va suposar el tancament de totes aquestes delegacions 

excepte la de la Unió Europea, amb seu a Brussel·les.  

Amb l’aixecament de l’article 155, el Govern de Catalunya ha pogut restablir i ampliar 

la seva política d’acció exterior. La reobertura de les delegacions s’ha organitzat en 

tres fases diferenciades.   

 

Fase 1: Urgència  

En aquesta primera etapa es va prioritzar la reobertura de les delegacions d’Itàlia, 

Alemanya, Regne Unit i Irlanda, França, Suïssa i els Estats Units i el Canadà. Aquestes 

delegacions se sumen a la de Brussel·les, que no va cessar la seva activitat durant els 

mesos en què l’estat espanyol va intervenir l’activitat de la Generalitat de Catalunya.    

L’objectiu principal d’aquesta fase inicial era reparar els efectes de l’aplicació de l’article 

155 i recuperar i desplegar l’acció exterior de Catalunya de manera imminent. La primera 

fase va permetre garantir la presència exterior de la Generalitat en aquests territoris i 

davant les instàncies multilaterals més significatives, amb l’objectiu de defensar-hi els 

interessos de Catalunya i afavorir la internacionalització de la seva economia, cultura i 

coneixement.  

 

Fase 2: Consolidació  

La segona fase va suposar el restabliment de les delegacions ja existents abans de 

l’article 155 a Portugal, als Països Nòrdics, als Països Bàltics, a Europa Central i als 

Balcans. D’aquesta manera, Catalunya reforçava la seva presència arreu del continent 

europeu.  

 

Fase 3: Expansió  

La tercera fase comprèn l’obertura de delegacions en àrees que no estaven cobertes 

abans de l’article 155 i que es consideren estratègiques per a l’acció exterior del Govern 

de Catalunya. En aquest grup s’hi comprèn l’Orient Mitjà, els països asiàtics, els països 

africans i l’Amèrica Llatina.   

En aquest sentit, el Govern va aprovar els decrets de creació de les delegacions a 

l’Argentina, a Mèxic i a Tunísia a finals de juny de 2019 i va nomenar-ne els delegats a 

principis d’octubre. Amb aquestes noves delegacions, la Generalitat va ampliar fins a 15 

el nombre de delegats i delegades del Govern a l’exterior, i les delegacions van passar 

a donar cobertura a un total de 39 països.  



 
 
 

LES 15 DELEGACIONS DEL GOVERN 

 

 

Delegació del Govern davant la Unió Europea  

És la representació del Govern de la Generalitat davant dels organismes de la Unió 

Europea, en defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya i en suport a les 

entitats i empreses catalanes davant les institucions comunitàries europees.  

En el passat: La Delegació del Govern davant la Unió Europea és la més antiga de 

totes les delegacions del Govern, i l’única que s’ha mantingut sempre en funcionament. 

El 1986 el Patronat Català Pro Europa obre una oficina a Brussel·les, i assumeix la 

representació institucional de Catalunya. El 1994 canvia de lloc per instal·lar-se a l’actual 

seu, amb la voluntat d’unificar totes les agències catalanes de representació i acció 

exterior en un sol espai. No és fins al 2004 que el Govern aprova el decret de creació 

de la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les. Dos anys més tard, el 2006, 

el Govern aprova el primer decret que desenvolupa una de les noves competències 

previstes a l’Estatut d’Autonomia i que implica la reconversió de l’oficina a Brussel·les 

en la Delegació del Govern davant la Unió Europea. El 2010 la Delegació amplia les 

seves activitats i serveis amb l’obertura de l’Espai Catalunya Europa. Fins al 2016 la 

Delegació estava adscrita al Departament de la Presidència. A partir de la creació del 



 
 
 
Departament d’Acció Exterior, la Delegació passa a estar adscrita a aquest altre 

departament.  

Anna Terron va ser la primera delegada del Govern davant la Unió Europea, fins al 

2011, quan va ser substituïda per Joan Prat. El 2013 Prat és rellevat per Pere Puig, que 

serà delegat fins al 2015, moment en el qual és nomenat Amadeu Altafaj, a qui es 

designa el càrrec de representant permanent davant la Unió Europea. Altafaj serà 

delegat fins a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, que tot i que no va 

suposar el tancament de la Delegació a Brussel·les, sí que va significar el cessament 

del delegat.   

En l’actualitat: Des del juny del 2018, amb la restitució del Govern de la Generalitat i la 

reobertura de les delegacions, Meritxell Serret és la delegada del Govern davant la 

Unió Europea.   

 

Delegació del Govern a Alemanya  

Amb seu a Berlín, la Delegació del Govern a Alemanya és la representació institucional 

del Govern de la Generalitat davant el país germànic.  

En el passat: La Delegació del Govern a Alemanya va ser creada l’any 2008, juntament 

amb les delegacions a França, el Regne Unit i els Estats Units, amb Martí Estruch al 

capdavant.  

L’actual delegada, Marie Kapretz, va ser nomenada el febrer de 2016 en substitució de 

la fins aleshores delegada del Govern Mar Ortega. L’octubre de 2017, Kapretz és 

cessada del seu càrrec, juntament amb tota la resta de delegats del Govern, per 

l’aplicació de l’article 155. És restituïda el juny del 2018.  

El setembre d’aquell mateix any, Josep Borrell va impugnar la reobertura, entre d’altres, 

de la Delegació del Govern a Alemanya amb el contenciós davant del TSJC que 

argumentava que no s’havia informat amb prou temps d’aquesta reobertura.  

El propi ministeri de Josep Borrell, a més, va demanar el juliol del 2019 mesures 

cautelars per tancar tres d’aquestes delegacions (Alemanya, Regne Unit i Suïssa), 

argumentant que “es dediquen amb singular intensitat als objectius del procés 

secessionista”. La documentació aportada en aquesta demanda es va acabar batejant 

com el BorrellGate, atès que evidenciava l’espionatge que el ministeri de Borrell va fer 

a personalitats tant catalanes com de fora del país.  

En el cas de la delegada Kapretz, ciutadana d’origen alemany, el govern espanyol li va 

fer un seguiment durant el període d’aplicació del 155, on no era formalment delegada 

del Govern. Aquest cas d’espionatge va acabar provocant que Kapretz presentés una 

denuncia a la justícia alemanya contra el Govern espanyol, un procés que actualment 

està seguint el seu curs judicial.  

La petició de mesures cautelars de Borrell per tancar aquestes tres delegacions va ser 

desestimada pel TSJC el juliol de 2019, al·legant que la sol·licitud del Ministeri 

d’Exteriors espanyol era “extemporània”.  

En l’actualitat: Igual que les sis primeres delegacions reobertes pel Govern l’any 2018, 

la Delegació del Govern a Alemanya funciona amb total normalitat. L’aprovació el 

setembre de 2019 de sis nous decrets d’obertura d’aquestes delegacions ha acabat 



 
 
 
motivant la sentència del TSJC de gener del 2020, que ha anul·lat el decret ja obsolet 

del 2018 de reobertura de les 6 primeres delegacions del Govern.    

 

Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda  

Amb seu a Londres, la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda és la representació 

institucional del Govern de la Generalitat davant el Regne Unit de la Gran Bretanya i 

d’Irlanda del Nord i la República d’Irlanda.   

En el passat: La Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda va ser creada l’any 2008, 

juntament amb les delegacions a França, a Alemanya i als Estats Units, amb Xavier 

Solano al capdavant.  

L’actual delegat, Sergi Marcén, va ser nomenat el setembre de 2016, en substitució de 

Josep Manuel Suàrez, que substituïa al seu torn Xavier Solano. 

L’octubre de 2017 Marcén va ser cessat per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 

Espanyola, juntament amb la resta de delegats. Va ser restituït en el càrrec el juny del 

2018, amb l’aixecament del 155, i la Delegació va ser reoberta.   

El setembre del 2018, el ministre espanyol d’Exteriors Josep Borrell va impugnar la 

reobertura de les sis delegacions del Govern al TSJC, entre elles la del Regne Unit i 

Irlanda. El govern espanyol justificava la presentació d’aquest recurs pel fet de no haver 

estat informat amb prou temps d’aquesta reobertura per part del govern català.  

Igual que la delegació d’Alemanya, la Delegació del Govern al Regne Unit va ser una de 

les afectades pel cas d’espionatge conegut com a BorrellGate. La documentació 

aportada pel Ministeri d’Exteriors espanyol per justificar la petició de mesures cautelars 

evidenciava el seguiment que havien fet els serveis de l’Estat a diputats a Westminster 

com Hywell Williams o la presidenta de l’Assemblea de Gal·les, Elin Jones.  

Un any més tard, el setembre de 2019 el Govern aprova sis nou decrets d’obertura 

d’aquestes delegacions i, mesos més tard, el gener de 2020, el TSJC anul·la els decrets 

de reobertura del 2018, que ja no eren vigents perquè havien quedat obsolets pels nous 

decrets de 2019.   

En l’actualitat: Arran de la darrera sentència d’aquest mes de gener per part 

del TSJC, la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda no té cap procés judicial 

pendent i funciona a ple rendiment. Aquesta Delegació assumeix un paper transcendent 

sobretot a partir del Brexit, un moment clau per aprofitar les oportunitats que se’n 

deriven, i alhora ser a prop de la ciutadania catalana resident al Regne Unit per mantenir-

la informada en tot moment.   

  

Delegació del Govern als Estats Units i el Canadà  

La Delegació del Govern als Estats Units i el Canadà, amb seu a Washington DC, té per 

objectiu enfortir la presència catalana a l’Amèrica del Nord, donar suport a les empreses 

catalanes i als ciutadans catalans residents als Estats Units i el Canadà, reforçar la 

influència en les institucions d’aquests dos països, facilitar les relacions amb les 

autoritats d’Estats Units i el Canadà i promoure les col·laboracions i convenis amb els 



 
 
 
organismes adscrits a Nacions Unides i a altres organismes internacionals amb seu als 

Estats Units i Canadà.   

En el passat: El Govern de la Generalitat va aprovar el decret de creació de la 

Delegació del Govern de Catalunya als Estats Units el setembre de 2008, i el desembre 

del mateix any nomena Andrew S. Davis delegat del Govern als Estats Units. L’any 

2013 la Generalitat aprova el trasllat de la seu de Nova York a Washington DC, 

mantenint les oficines de Nova York.    

L’octubre de 2017 la Delegació és tancada pel 155, i Davis és cessat del seu càrrec. El 

novembre de 2018 el Govern aprova la reobertura de la Delegació als Estats Units, 

inclosa en la primera fase d’urgència de restitució de la xarxa de delegacions a l’exterior 

després del 155.  

La plaça de delegat als Estats Units es presenta en concurs públic, que guanya Victòria 

Alsina, nomenada delegada l’octubre de 2018. La Delegació del Govern als Estats Units 

va ser una de les sis impugnades per Borrell en el contenciós davant el TSJC, 

argumentant que no es va informar de la reobertura al govern espanyol amb prou 

antelació perquè pogués fer l’informe pertinent. Amb l’aprovació per part del Govern de 

la Generalitat dels nous decrets de creació d’aquestes delegacions, el setembre de 

2019, el funcionament de la Delegació als Estats Units quedava indemne.  

En l’actualitat: Alsina deixa el càrrec el setembre de 2019, i el fins aleshores director 

general d’Afers Globals, Isidre Sala, n’assumeix les funcions provisionalment fins que 

es publica la plaça en concurs públic. Sala és a dia d’avui delegat del Govern als Estats 

Units després d’haver guanyat el concurs. Arran de la darrera sentència d’aquest mes 

de gener per part del TSJC, la Delegació del Govern als Estats Units no té cap procés 

judicial pendent i funciona a ple rendiment.  

 

Delegació del Govern a Itàlia  

Amb seu a Roma, la Delegació del Govern a Itàlia és la representació institucional del 

Govern de la Generalitat davant la República Italiana. També s’encarrega de facilitar les 

funcions de prospecció del Govern de la Generalitat respecte de les relacions amb la 

República de Malta i la República de San Marino  

En el passat: La Delegació del Govern a Itàlia, Malta i San Marino es crea l’any 2014 i 

entra en ple funcionament el 2015, moment en què és nomenat l’actual 

delegat, Luca Bellizzi. Aquell mateix any, la representació del Govern a l’Alguer passa 

a dependre de la Delegació a Itàlia, amb seu a Roma.  

Bellizzi va ser cessat com a delegat del Govern a Itàlia l’octubre de 2017 en aplicació 

del 155. La Delegació es va reobrir l’octubre del 2018, després que el Govern aprovés 

el decret de reobertura el juny del mateix any, i Bellizzi va ser restituït al seu càrrec.  

Aquesta delegació va ser una de les impugnades en la seva reobertura pel govern 

espanyol, que va considerar que el govern català no l’havia informat amb prou 

temps d’antelació. El setembre de 2019 el Govern aprova sis nous decrets de creació 

d’aquestes delegacions i deixa obsolets els antics.  



 
 
 
En l’actualitat: De la mateixa manera que les altres cinc delegacions afectades per 

aquest recurs, la Delegació del Govern a Itàlia segueix funcionant amb plena normalitat 

després de la sentència del TSJC d’aquest mes de gener.  

 

Delegació del Govern a Suïssa  

La Delegació del Govern a Suïssa va ser creada el 2016 per establir una seu a Ginebra 

que servís de representació de Catalunya davant dels organismes internacionals i 

multilaterals que hi estan emplaçats.   

En el passat: Va ser nomenat pel càrrec de delegat del Govern a Suïssa el fins 

aleshores director general d’Afers Multilaterals, Manuel Manonelles. Manonelles va 

ser destituït amb el 155, i és un dels delegats restituïts el juny de 2018, en estar inclosa 

la Delegació a Suïssa en la fase d’urgència de restabliment de les delegacions, 

juntament amb les del Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França i els Estats Units.   

Les reobertures d’aquestes sis delegacions són les que van ser impugnades pel 

ministre Borrell al TSJC, i la Delegació de Suïssa va ser també una de les afectades per 

les mesures cautelars demanades pel propi ministeri en considerar que dedicaven una 

“singular intensitat” als objectius independentistes. En el cas de la delegació de Suïssa, 

la documentació aportada pel ministeri dirigit per Borrell confirmava el seguiment al 

delegat del Govern o a diversos diputats suïssos per part dels serveis secrets 

espanyols.  

En l’actualitat: La Delegació a Suïssa, amb seu a Ginebra, ha funcionat amb total 

normalitat des de la seva reobertura malgrat els recursos judicials del Govern 

espanyol, que han acabat sempre desestimant-se.  

  

Delegació del Govern a França 

La Delegació del Govern a França, amb seu a París, s’encarrega de promoure i 

coordinar les relacions bilaterals de la Generalitat amb la República Francesa. Així 

mateix, també coordina les relacions multilaterals de la Generalitat amb les 

organitzacions internacionals presents en aquest país.  

En el passat: La Delegació del Govern a França va ser creada l’any 2008. Abans, la 

Generalitat tenia la Maison de la Catalogne, un espai gastronòmic i de promoció 

turística al centre de París, i que va tancar el 2007. D’aquesta manera, l’oficina de la 

Generalitat a París es traslladava a una nova seu, a la rue de la Boétie, on ja hi havia 

altres agències de promoció comercial, turística i cultural del Govern, amb l’objectiu 

d’optimitzar espais i recursos.  

El primer delegat del Govern a París és Apel·les Carod-Rovira, que ho va ser fins al 

2011, quan va ser rellevat per Miquel Vila. El delegat Miquel Vila tenia com a delegada 

adjunta Maryse Olivé, que el va acabar substituint en el càrrec l’any 2012. L’any 2013 

la Delegació es va traslladar de la seva seu a la rue de la Boétie de París, prop de 

l’Òpera, a la rue Saint-Ferdinand, la seu actual, vora l’Arc de Triomf.  

Olivé va ser delegada fins al 2013, moment en el qual va ser nomenat Martí Anglada. 

Durant el seu mandat, la Delegació del Govern a França va passar a assumir també les 

funcions de representació a Suïssa i davant els organismes internacionals amb seu a 



 
 
 
aquest país, fins al 2016, quan es va crear la Delegació del Govern a 

Suïssa. Anglada va ser delegat del Govern a París fins a l’octubre de 2017, moment en 

què és cessat pel 155.   

La Delegació del Govern a França s’inclou en la primera fase d’urgència de restitució de 

la xarxa de delegacions a l’exterior després del 155, i la plaça de delegat a França es 

publica en un concurs públic, juntament amb la dels Estats Units. Daniel Camós guanya 

el concurs i és nomenat nou delegat del Govern a França l’octubre de 2018.   

La reobertura de la Delegació a França va ser una de les sis impugnades pel govern 

espanyol el setembre de 2018, i que el TSJC va anul·lar el gener de 2020, però que ja 

no tenia efectes perquè des del setembre de 2019 el Govern havia aprovat sis nous 

decrets de creació d’aquestes delegacions que no havien estat recorreguts.   

En l’actualitat: La Delegació del Govern a França treballa amb normalitat amb el 

delegat Daniel Camós al capdavant.  

  

Delegació del Govern als Balcans  

La Delegació del Govern als Balcans, amb seu a Croàcia, cobreix la representació de 

Catalunya en un total de 10 països que conformen l’àmbit geogràfic dels Balcans: 

Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Kosovo, 

Macedònia del Nord, Montenegro i Sèrbia. Aquesta delegació forma part d’una de les 

àrees d’influència i d’importància estratègica per a Catalunya, ja que constitueix una 

important àrea comercial i d’expansió per a les empreses catalanes.   

En el passat: La presència del Govern en aquesta àrea va iniciar-se el 6 de setembre 

del 2016, quan l’executiu va aprovar la creació de quatre noves delegacions del Govern 

a Croàcia, Polònia, Dinamarca i Suïssa. El 25 de juliol del 2017 es va nomenar el 

primer delegat català als Balcans, Eric Hauck. El 27 d’octubre de 2017, amb l’aplicació 

de l’article 155, aquesta delegació va ser forçada a aturar la seva activitat.  

El 20 de novembre de 2018 es va reobrir l’oficina, aquesta vegada amb el nom 

de Delegació del Govern als Balcans, mantenint la seu a Zagreb (Croàcia).   

En l’actualitat: Eric Hauck va ser restituït el desembre del 2018 com a delegat. Des 

d’aleshores, la delegació es troba oberta i en funcionament.  

  

Delegació del Govern als Països Bàltics  

La Delegació del Govern als Països Bàltics, amb seu a Riga, coordina les relacions de 

la Generalitat amb les autoritats dels estats bàltics, així com amb els diversos 

organismes internacionals presents en aquest àmbit territorial. Alhora, també reforça els 

llaços culturals, econòmics i socials en aquesta àrea geogràfica.  

En el passat: El Govern va començar a tenir presència en aquesta àrea geogràfica el 6 

de setembre del 2016, quan es va aprovar la creació de quatre noves delegacions del 

Govern. La Delegació del Govern a Polònia, amb seu a Varsòvia, també tenia funcions 

de prospecció als Bàltics: Estònia, Letònia i Lituània.   

Ewa Adela Cylwik en va ser nomenada delegada el 4 d’abril de 2017. Amb l’aplicació 

de l’article 155, el 27 d’octubre de 2017, la delegació polonesa va haver de tancar.  



 
 
 
El 20 de novembre de 2018 es va aprovar el decret de creació de la Delegació del 

Govern als Països Bàltics, que mantenia la mateixa àrea geogràfica d’influència que 

l’anterior, però va traslladar la seu de Varsòvia a Riga (Letònia). El concurs públic per 

escollir el nou cap de la Delegació el va guanyar la delegada de l’anterior etapa, Ewa 

Adela Cylwik. Cylwik va ser nomenada el 30 d’abril de 2019, juntament amb els 

delegats de Portugal i Europa Central.  

En l’actualitat: La Delegació als Països Bàltics es troba actualment en ple 

funcionament.     

 

Delegació del Govern a Europa Central  

La Delegació del Govern a l’Europa Central, amb seu a Viena, comprèn l’àmbit 

geogràfic d’Àustria, Hongria, la República Txeca i Eslovàquia.  

En el passat: El Govern va posar en marxa una delegació a Àustria, amb seu a Viena, 

a principis de l’any 2015. En aquesta etapa, el delegat era Adam Casals, que va ser 

nomenat el febrer d’aquell mateix any. L’oficina de Viena es va inaugurar oficialment el 

6 de juliol del 2015. Amb l’aplicació de l’article 155, el 27 d’octubre de 2017, l’oficina va 

cessar les seves activitats.   

En l’actualitat: El 20 de novembre del 2018 es va reobrir la delegació, mantenint la seu 

a Viena, però amb el nom de Delegació del Govern a Europa Central. Krystyna 

Schreiber en va ser nomenada delegada el 30 d’abril del 2019, el mateix dia que els 

delegats de Portugal i Països Bàltics.  

Des d’aleshores, la Delegació a Europa Central funciona amb normalitat amb l’objectiu 

de promoure les relacions institucionals de Catalunya en aquella àrea geogràfica.  

  

Delegació del Govern als Països Nòrdics  

La Delegació del Govern als Països Nòrdics, amb seu a Estocolm (Suècia), coordina les 

relacions de la Generalitat amb les autoritats dels estats escandinaus, així com amb els 

diversos organismes internacionals presents en aquest àmbit territorial. Alhora, també 

reforça els llaços culturals, econòmics i socials en aquesta àrea geogràfica.  

En el passat: El 6 de setembre del 2016 es va aprovar la creació d’una Delegació del 

Govern amb l’objectiu de potenciar les relacions amb els països escandinaus: 

Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia. Francesca Guardiola i Sala va ser 

nomenada delegada, i el 4 d’abril de 2017 es va obrir l’oficina, amb seu a Copenhaguen. 

La intervenció de les institucions catalanes amb l’aplicació de l’article 155 va suposar el 

tancament de les delegació, el 27 d’octubre de 2017. 

En l’actualitat: El 20 de novembre del 2018 es va reobrir la Delegació, juntament amb 

les oficines d’Europa Central, Portugal, Països Bàltics i als Balcans. En aquesta segona 

fase, la delegació dels Països Nòrdics va traslladar la seva seu de Copenhaguen a 

Estocolm. Francesca Guardiola va ser restituïda com a delegada l’11 de desembre de 

2018, i des d'aquest moment l’oficina executa les seves funcions amb normalitat.  

  

 



 
 
 
Delegació del Govern a Portugal  

La Delegació del Govern a Portugal es va crear el 16 de juny de 2015. Té l’objectiu 

de promoure i coordinar les relacions de col·laboració de Catalunya tant amb les 

autoritats de la República Portuguesa com amb la resta de governs descentralitzats del 

país, així com de reforçar els llaços culturals, econòmics i socials. També té funcions de 

prospecció amb la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa, que inclou països 

com  Angola, Brasil, Cap Verd, Guinea Bissau, Moçambic, les illes de São Tomé i 

Príncipe o Timor Oriental.  

En el passat: El primer delegat del Govern a Portugal va ser Ramon Font, que va ser 

nomenat el 18 de juliol de 2015. El 27 d’octubre de 2017, amb l’aplicació de l’article 155, 

aquesta delegació va ser forçada a aturar la seva activitat.  

En l’actualitat: El 20 de novembre del 2018 el Govern va aprovar un decret per restablir 

la seva activitat, i el 30 abril de 2019 Rui Álvaro Serra da Costa Reis va ser nomenat 

delegat d’aquesta segona etapa. La Delegació del Govern a Portugal, amb seu a Lisboa, 

es troba en ple rendiment. 

 

Delegació del Govern a l’Argentina  

La Delegació a l’Argentina facilita la representació institucional del govern català tant a 

la República Argentina com al conjunt de l’anomenat Con Sud: Uruguai, Paraguai i 

Xile. A més, la Delegació a l’Argentina fa funcions de prospecció de la Generalitat a la 

resta de països de l’Amèrica del Sud (Bolívia, Brasil, Colòmbia, l’Equador, Guyana, 

Perú, Surinam i Veneçuela).  

En el passat: El Govern ja va tenir una delegació a l’Argentina entre els anys 2009 i 

2011. El segon país més gran de l’Amèrica del Sud sempre ha estat una prioritat per a 

Catalunya pels seus vincles socials, culturals, històrics i econòmics. En aquest primer 

període, el delegat va ser Jordi Font, expresident del Casal de Catalunya de Buenos 

Aires. La Delegació va tancar a finals del 2011, en el marc d’un pla que reestructurava 

l’acció exterior de la Generalitat, i les funcions d’aquesta oficina les va assumir l’Agència 

per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).    

En una etapa més recent, la Delegació del Govern a l’Argentina es va tornar a obrir, amb 

un decret aprovat el 25 de juny del 2019. El 8 d’octubre de 2019 es va nomenar 

David Poudevida-Vives com a delegat.   

El dia anterior, 7 d’octubre de 2019, el Ministeri d’Afers Exteriors espanyol va presentar 

un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el qual, el 27 de 

novembre de 2019, va suspendre cautelarment els tres decrets per crear les delegacions 

de l’Argentina, Mèxic i Tunísia. Al recurs, el ministeri argumentava que l’activitat de les 

oficines de la Generalitat a l’exterior era “nociva per als interessos de l’Estat”, que tenien 

un “paper ben definit dins el pla secessionista”, i afirmava que es podia preveure que les 

noves delegacions seguirien “una línia d’actuació similar”. 

En l’actualitat: El 15 de gener de 2020, el Govern va aprovar els nous decrets 

reguladors d’aquestes delegacions actualitzant les funcions que té assignades. Aquest 

nou decret no ha estat recorregut judicialment per l’executiu espanyol, per la qual cosa 

la Delegació funciona amb total normalitat. Des del 21 de gener, David Poudevida-

Vives ha recuperat plenament les seves funcions com a delegat a l’Argentina.   



 
 
 
Delegació del Govern a Mèxic  

Mèxic acull una nombrosa comunitat catalana i té forts vincles econòmics, històrics i 

culturals amb Catalunya, a més de ser el principal mercat llatinoamericà per a 

l’exportació catalana. La Delegació del Govern a Mèxic representa institucionalment 

Catalunya als Estats Units Mexicans, i té la seu a la seva capital, Ciutat de 

Mèxic. L’oficina també assumeix un mandat de prospecció als països de l’Amèrica 

Central i cobreix, a més dels Estats Units Mexicans, els països de l’Amèrica Central 

(Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua i Panamà) i les illes 

sobiranes del Carib.   

En el passat: En l’etapa anterior al 155, la Delegació del Govern als Estat Units 

també cobria l’àmbit geogràfic del Canadà i Mèxic. La Delegació del Govern a Mèxic es 

va crear amb un decret aprovat el 25 de juny del 2019, juntament amb les delegacions 

de l’Argentina i Tunísia.  

El 8 d’octubre de 2019 es va nomenar Lleïr Daban Hurtós com a delegat. El dia 

anterior, 7 d’octubre de 2019, el Ministeri d’Afers Exteriors espanyol va presentar un 

recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), argumentant que l’activitat 

de les oficines de la Generalitat a l’exterior és “nociva per als interessos de l’Estat” i que 

tenen un “paper ben definit dins el pla secessionista”. El TSJC es va pronunciar al 

respecte el novembre de 2019, i va suspendre cautelarment els decrets de creació de 

les delegacions de Mèxic, l’Argentina i Tunísia.  

En l’actualitat: El 15 de gener de 2020, el govern català va aprovar els nous decrets 

reguladors d'aquestes delegacions, actualitzant les seves funcions. Aquest nou decret 

no ha estat recorregut judicialment per l'executiu espanyol, per la qual cosa la 

delegació ha reprès la seva activitat amb normalitat. Des del dimarts 21 de 

gener, Lleïr Daban ha estat restituït com a delegat a Mèxic.  

  

Delegació del Govern a Tunísia  

La Delegació del Govern a Tunísia té la seu a la capital del país, Tunis, i té la missió de 

potenciar la presència institucional de Catalunya al nord d’Àfrica, facilitant les relacions 

amb països veïns com Algèria, el Marroc, Mauritània i Líbia. Amb la delegació, el Govern 

referma l’estreta relació que té amb la regió del Magreb per motius geogràfics, socials, 

culturals, històrics i econòmics.  

En el passat: La Delegació del Govern a Tunísia es va crear amb un decret aprovat el 

25 de juny del 2019, juntament amb les delegacions de l’Argentina i Mèxic, i representa 

la primera delegació del Govern al continent africà, en línia amb els objectius exposats 

a l’inici de mandat pel conseller Alfred Bosch d’estendre la presència catalana als cinc 

continents.  

El 8 d’octubre de 2019 es va nomenar Ahmed Benallal com a delegat. De la mateixa 

manera que les delegacions a Mèxic i a l’Argentina, el 7 d’octubre de 2019 el Ministeri 

d’Afers Exteriors espanyol va presentar un recurs al TSJC, argumentant que l’activitat 

de les oficines de la Generalitat a l’exterior és “nociva per als interessos de l’Estat”, 

malgrat ser una delegació que encara no havia començat a operar. El TSJC es va 

pronunciar al respecte el novembre de 2019, i va suspendre cautelarment els decrets 

de creació de les delegacions de Tunísia, Mèxic i l’Argentina.  



 
 
 
En l’actualitat: El 15 de gener de 2020, el govern català va aprovar els nous decrets 

reguladors d’aquestes delegacions, actualitzant-ne les funcions. Aquest nou decret no 

ha estat recorregut judicialment per l’executiu espanyol, per la qual cosa la Delegació 

ha reprès la seva activitat amb normalitat. Des del dimarts 21 de gener, Ahmed Benallal 

ha reprès les seves tasques de delegat a Tunísia. 
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