CATALANSALMON
Una comunitat catalana virtual
Xerrada per a la trobada de Casals Catalans a Köln, 16-18 Setembre 2022

una breu història de Catalansalmon
Bon dia a tothom. Soc Sergi Marzabal, creador i
webmaster de Catalansalmon, actualment vivint a
Breda, als Països Baixos i, anteriorment, a Sao Paulo,
Dallas, Ciutat de Mèxic i Dublín.

Catalansalmon va néixer com a Catalansadublin l’Onze de
Setembre del 2005, amb la innocent intenció de crear una
comunitat online de catalans que vivíem a Dublín per
quedar per fer pintes… Tot seguit, el tema es va complicar
quan ens vam organitzar per celebrar Diades, Sant Jordis,
excursions, partits de hurling… i més pintes!
Així doncs, ens vam organitzar per fer una web per
mantenir el contacte i organitzar activitats; heu de pensar
que això era ABANS que existís Facebook!
En poc més d’un any, ja érem més de mil usuaris registrats
a Dublín i, la Patrícia des de Manchester i el Ramon des de
Berlín, ens van demanar un duplicat de la web per fer la
seva pròpia comunitat local.

17 anys després, amb 471 webs, 15.009 usuaris i 100.000
contactes i 250 grups de whatsapp (es diu aviat!) hem
teixit una impressionat xarxa de contactes catalans i
catalanòfils arreu del món.

Entre el 2013 i el 2016 vam formar part del Consell de les
Comunitats Catalanes a l’Exterior com a representants
de les CCE de Mèxic, Centreamèrica i Carib
i després van sorgir projectes paral·lels, com ara
VULLVOTAR.com, la web per ajudar i informar els catalans
en la titànica tasca de votar des de l’exterior
o com CULERSALMON, una web per informar-se d’on van
els culers d’arreu del món a veure els partits.

Hem muntat una pàgina web per la MAINADA on hem
reunit material audiovisual en català per als més menuts.
Hem muntat seminaris de ciberseguretat, de fotografia,
de Blockchain… Hem fet pàgines per informar sobre eines
com el IDCAT o les VPN per connectar-se a Internet
Hem reunit DIADES i Sant Jordis d’arreu del món
Hem organitzat campanyes per portar catalans als
consolats per fer d’observadors a les eleccions i moltes
coses més.
Feu-hi un cop d’ull: https://catalansalmon.com/quefem.php

L’efecte de Internet a les CCEE
Segur que coincidim tots plegats que INTERNET ha canviat
tota la nostra experiència de viure i de “viure fora”. I és
especialment rellevant en el cas de les Comunitats
Catalanes a l’Exterior.
Ja no només per les eines; Google Maps, Whatsapp,
Agenda, fotografia… Si no també per la manera de

relacionar-nos, i és en comunitats com les nostres on
aquest canvi s’ha fet més evident.
Per als Casals, especialment els més antics, això ha estat
una revolució.
Les coses ja no es fan com es feien fa 100 anys, ni com ho
feien fa 50, ni tan sols com ho feien fa 10!

Fins i tot nosaltres, que portem només 17 anys, hem
canviat completament la manera de relacionar-nos amb els
nostres membres. Us en poso un exemple: si abans es feia
a través de fòrums, ara ningú els fa servir i tothom es
comunica per whatsapp/Telegram/Signal o d’altres
aplicacions, però la conversa és més intensa que mai.
Avui la gent es comunica de manera immediata i es
relaciona amb altres a través del mòbil.
Pero això és avui, al 2022.
Ningú no té la fórmula màgica. Ara és així, i segur que
d’aquí a 10 anys tot serà diferent. Així que sembla que el
camí passa per tenir molta flexibilitat per adaptar-se als
canvis.
Si les fórmules que havies fet servir fins ara no funcionen,
hauràs de canviar les fórmules.

whatsapp com a eina global
Els whatsapps de catalansalmon van començar com una
extensió lògica de les webs de catalansalmon.
Més ràpida, més directa i més efímera, també. Pero la
manera més àgil.

Whatsapp com a eina ens ha permès dues coses
importants.
a) actuar en temps real
b) actuar globalment
Actuar en temps real:
La Laura Costa, directora general de la Catalunya Exterior,
us pot explicar com l’hi estat tocant els nassos amb
problemes amb catalans de fora , en temps real!
El que és sorprenent es que ella sempre ha respost en
temps real, també, fins i tot camí de l’aeroport ens ha fet
gestions per catalans que tenien problemes per utilitzar la
Targeta Sanitària!
I també hem ajudat en temps real a catalans amb
problemes sanitaris i de tot tipus durant la pandèmia, a
catalans amb COVID que s’havien vist aïllats sense mòbil,
bateria, diners ni contactes. La Marie Kapretz ens va
ajudar molt també en un parell de casos complicats.
Fins i tot hem “importat” els delegats de la Generalitat als
nostres grups de whatsapp; i ens consta que l’han fet servir

com a eina de difusió de la seva tasca, però també per
rebre peticions d’ajut de primera mà i en primera persona.
Aquest és un exemple de com hem dificultat la vida dels
delegats i funcionaris de la Generalitat ;) i de com això ha
ajudat molts catalans.

b) whatsapp per a actuar globalment
Aquest és un tema important, cabdal:
Al començament fèiem només grups locals, GEOGRÀFICS
de whatsapp; és a dir, grups per relacionar gent per
proximitat geogràfica; ciutat, país, etc. Això és molt útil per
raons pràctiques, com ara buscar apartament, gestions
burocràtiques, fer trobades.
Però amb el temps ens vam adonar que calia crear canals
de comunicació transversals, per a catalans de tot el món
que tinguin interessos comuns
Això responia al fet d’observar mancances o interessos
repetits en diferents grups.
Per exemple; molts pares dels grups geogràfics ens feien
saber la seva frustració per no poder tenir material en
català per als seus fills petits.
Així que vam fer dues coses:
- Crear un grup de mares i pares d’arreu del món per

compartir problemes, respostes, preguntes,
experiències… i això ens va portar també a
- Crear una página web per agrupar aquests continguts i
que fossin fàcils de trobar i compartir entre ells
L’èxit del grup va ser immediat! El meu whatsapp treia fum!
Així que no va costar gens veure que un grup dedicat a
GASTRONOMIA era un “must” (calia de totes, totes) … I us
faríeu creus de com els catalans poden estar parlant de
menjar dies i dies i dies i més dies sense parar!
I després hem anat creant altres grups, de fotògrafs,
cinèfils, techies, economistes, emprenedors, de retorn a
CAT, de nòmades, de geopolítica…
Resulta extremament interessant i enriquidor i ens dona
una visió de rajos X de les preocupacions de la diàspora en
temps real.
I amb això es podria treballar des de la Generalitat, també

Vocació Global de catalansalmon
Arribats a un cert punt, ens vam preguntar amb l’equip
d’administradors de catalansalmon quin era el nostre
objectiu… I després de donar-hi no poques voltes vam
arribar a una conclusió. Pretenem:

“Esdevenir l’ambaixada virtual dels Catalans al món, tot
oferint un servei de valor i qualitat tant a persones com a
institucions i empreses catalanes a l'exterior, així com
influir en el coneixement i la percepció del nostre país a la
resta del món.”

Però NO tot son flors i violes, eh?
Internet es una eina fantàstica! Però no està exempta de
problemes, al contrari
l’Escletxa digital pot ser un gran problema; no tothom hi
està acostumat, ni tothom té la mateixa facilitat per fer
gestions a través de la xarxa.
Deixeu que us en posi un exemple: La meva sogra
necessitava el certificat COVID obligatori per qualsevol
cosa durant la pandèmia. Des de CatSalut la van adreçar a
la web amb el “ja veurà com és molt fàcil” o “li demana al
seu net que li faci”
Doncs m’ho va demanar a mi, i jo, informàtic professional,
em vaig estar DUES hores per aconseguir-lo. Que si no
recordaven el password, que si el mòbil no era compatible,
que si el navegador… Simplement NO POT SER.

Estic segur que gairebé ningú més gran de 60 anys va
poder fer la gestió per internet sense ajut.
Un document TAN important com aquest no pot ser tan
complicat. I afegir-se al Registre de catalans a l’exterior, no
fa gaire, també era un procés complicat, obscur i no apte
per gent sense paciència. Els que ho van demanar fa 4 o 5
anys ho recordaran perfectament.
S’ha de treballar de valent a fer les coses es tornin més
fàcils. Recordareu la campanya “soy mayor, no idiota” que
va reunir 600.000 signatures per denunciar aquest mateix
problema amb els bancs….

La ciber-delinqüència és un problema greu ara, i serà un
problema molt greu en un futur immediat. S’ha d’invertir
molt més temps en explicar-ne els riscos i treballar en la
prevenció. És molt important.
Les VPN son una eina bàsica per als que viatgen i es
connecten a wifis obertes o d’hotels o aeroports

Esments especials aprofitant la trobada
Deixeu-me aprofitar aquest altaveu per esmentar alguns
punts que em semblen rellevants de cara a les comunitats
de l’exterior.

- El vot exterior.
com sabeu, aquesta setmana està previst que s’aprovi la
modificació de la LOREG per derogar el vot pregat.
És una gran fita, una petició que fa anys que fem des de
Catalansalmon i Vullvotar i altres entitats.
Però la llei ha estat una llei de mínims. S’han allargat els
terminis, però encara hi ha molts punts foscos pels quals
no han sabut trobar la solució en 11 anys!
I no perdeu de vista que, passi el que passi, fins que no
tinguem Llei electoral catalana (cosa que estem esperant
des de fa més de 30 anys), seguirem depenent de Juntes
Militars Electorals espanyoles dirigides per fanàtics
anti-catalanistes que posaran tots els pals a les rodes.
ENS CAL UNA LLEI ELECTORAL CATALANA!

Vot electrònic
Ens cal seguir avançant en el camí del vot electrònic. És
inevitable. I la nostra comunitat catalana de l’exterior som
una mostra perfecte per fer les proves. Una comunitat
petita, tecnificada, proactiva, i oberta a les novetats. Som
el target perfecte.
Fa menys de 10 anys la consellera Borràs deia que era
imminent i no s’ha sabut res més.

Atenció amb l’extrema dreta i les campanyes
A ningú se li escapa que l’augment de l’extrema dreta a
Europa forma part d’un pla ben orquestrat. Hongria,
Polònia, Suècia, Itàlia… i España.
M’agradaria posar de manifest que hi ha una campanya per
part de VOX i similars de “espanyolitzar” la imatge que
España dona a la resta del món. I això passa per combatre
els principals ambaixadors de Catalunya, que som tots
nosaltres. Us haureu adonat que les darreres eleccions hi
havia representants de VOX en un nombre que no es
correspon en absolut amb la seva representació electoral.
Molts catalans ens ho van fer saber.
També molts catalans han compartit l’“oportunitat”
d’entrar en els CRE, els Consejos de Residentes Españoles en
el extranjero, aconsellats pels propis consolats, com si no
ens haguessin apallissat, espiat, reprimit i 155ejat.

Això no és pas cap accident. Hi ha una campanya per
revertir la pèssima imatge que España ha donat al mon
amb els presos polítics i la repressió, i especialment amb
els fets de l’1 d’octubre, i “reeducar” i “uniformitzar” els
catalans de l’exterior, introduint-los en les institucions
españoles, és una de les primeres passes. Des d'aquí volem
denunciar-ho perquè ho tingueu ben present.

Una última reflexió sobre el paper dels Casals i el
seu paper com a garants de la cultura i la llengua
catalana.
Una amiga catalana que ha viscut molts anys a Dublín té un
fill nascut i criat a Dublín amb el que parla en català, ha
tornat a Catalunya recentment. “El meu fill parlava un
català perfecte, fins que hem tornat a Catalunya. Ara parla
un català amb tot de barbarismes en castellà. Des que vivim
a Catalunya, que parla pitjor el català.”
Quan li vaig comentar el cas a una amiga que porta un
munt d’anys vivint als Països Baixos em va respondre: “jo
crec que si el català sobreviu, serà gràcies als catalans de
l’exterior, no pas per la gestió que se’n fa a Catalunya… Els
catalans de fora a fora no estem condicionats a parlar lo
perquè cal, sinó perquè és la nostra llengua emocional, i no
ens hem de barallar per fer-ho.”

Podria ser perfectament que els Casals haguéssiu
d’erigir-vos en baluard d’una llengua, la nostra, que està
sotmesa a pressions fenomenals, els parlants de la qual
ens enfrontem a autèntics enemics.
De nosaltres dependrà, també, que no s’erosioni, que no es
dilueixi. Pensem-hi!
Moltes gràcies!

Sergi Marzabal, Breda, Països Baixos, setembre 2022

