
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUBVENCIÓ GENERALITAT 2017 
 

NOTA A SOCIS I SIMPATITZANTS 
 
La Junta Directiva del Cercle Català de Madrid us comunica que l'Àrea de Catalunya Exterior englobada en el                  
Departament d'Assumptes i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, ens ha fet arribar un correu en                
el qual ens comunica que no se'ns atorgarà la subvenció de la Generalitat corresponent a 2017. 
 
El motiu de no concedir-la, a pesar que estava aprovada provisionalment, ha estat per les instruccions                
rebudes del MAEC - Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació que ha resolt que les entitats catalanes en                  
l'Estat Espanyol no tenen dret a subvenció. Ens consta que des de la Generalitat se'ls ha explicat que així ho                    
estableix la Llei vigent, però els seus arguments no han arribat a bon port. 
 
Pel que fa al Cercle Català l'import de la subvenció, proposat per a activitats i despeses estructurals, cobreix                  
un 12,5% del pressupost, i hem de considerar que en l'exercici de 2017 a més de les despeses habituals, hem                    
hagut de realitzar una escala d'emergència interior de la 2a a la 1a planta a la nostra seu social que ens ha                      
ocasionat una despesa extraordinària. 
 
Considerem que la decisió imposada pel MAEC sota l'empara de l'article 155 de la Constitució Espanyola és                 
il·legal, injusta, desproporcionada i mancada de sentit. 
 
Des de la Junta us anunciem que estem estudiant totes les possibilitats per mitigar l'impacte negatiu en els                  
nostres comptes i poder continuar amb les activitats que es duen a terme de manera ininterrompuda des de fa                   
ja 65 anys a Madrid. 
 
Estem en contacte amb la FIEC - Federació Internacional d'Entitats Catalanes, ja que a més de la decisió                  
d'excloure a les Entitats del territori espanyol, en l'improbable cas que es poguessin abonar amb càrrec al                 
Pressupost prorrogat, a 30 de les quals estan a l'estranger, sense cap justificació, se'ls ha comunicat                
l'eliminació de les partides relatives a activitats. 
 
Els centres i casals són molt necessaris. Duen a terme una funció molt important: ajuden a difondre la cultura                   
catalana, i promouen la creació i l'estrenyiment de vincles amb els territoris d'acolliment. 
 
Aviat es convocarà una assemblea general i us anirem detallant el pla d'acció que estem realitzant. 
 
Us desitgem un Feliç 2018, encara que pel que fa al finançament del Cercle Català no hem començat de la                    
millor manera. 
 
Gener 2018 
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