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Proposta:  

CANVI DE NOM DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ INTERNACIONAL per COMISSIÓ D’AFERS 

INTERNACIONALS. 

 

 

Introducció 

El mes de març de 2016, el Govern Català va haver de canviar el nom de la conselleria 

d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, en aquell moment presidida 

pel conseller Raül Romeva, davant la suspensió de les competències en matèria 

d'exteriors per part del Tribunal Constitucional espanyol.1 El nou nom, per a poder 

continuar amb el seu propòsit però complint indirectament el dictamen del TC, va ser 

Conselleria d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.2 

El 31 de març del mateix any, el Parlament de Catalunya va rebutjar la proposta de PP i 

Ciutadans que instava el govern a canviar el nom del departament d’Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i que passés a dir-se d’Acció Exterior.3 

Posteriorment, en temps del President Torra, la conselleria es va anomenar Departament 

d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (19 de Maig de 2018).4 El nom 

actual de la conselleria és Departament d'Acció Exterior i Govern Obert.5 

 

Consideració 

La Comissió d’Acció Internacional de l’Assemblea de Representants del Consell per la 

República considerem que la nostra funció no és només la impulsió de l’acció exterior del 

Consell per la República, sinó també ocupar-nos de qualsevol afer que, en matèria 

internacional, afecti el procés de independència de la nostra nació. Addicionalment, 

volem fer palès que la nostra sobirania no és condicionada per les decisions de cap 

tribunal espanyol. 

 

Petició 

És per tots els motius exposats que demanem el canvi de nom de la comissió i que passi a 

anomenar-se Comissió d’Afers Internacionals, per respecte a la història i la dignitat de la 

nostra nació. 

 

 
1. Puigdemont, C., Xirgo, X. (2020). M'explico: De la investidura a l'exili (2016-2017). Barcelona : La Campana, p. 54. 

2. https://www.ara.cat/politica/relacions-institucionals-exteriors-transparencia-tc_1_1698797.html 

3. https://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-rebutja-el-canvi-de-nom-de-la-conselleria-dexteriors/ 

4. https://www.aldia.cat/espanya/noticia-nou-govern-te-13-conselleries-canvia-nom-dos-departaments-

20180519174615.html 

5. https://exteriors.gencat.cat/ca/inici 

 

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-rebutja-el-canvi-de-nom-de-la-conselleria-dexteriors/

