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[ CONEIXEMENT ]



1. RECERCA

1.1. Mercator Dret i Legislació Lingüístics

Mercator és una xarxa inicialment formada de tres centres de recerca i documentació situats a

tres nacions sense estat d’Europa -Frísia, Gal·les i els Països Catalans- creada el 1987 a partir

d’una iniciativa de la Comissió Europea. Cada centre s’ocupa d’un aspecte de les llengües

minoritzades  de  la  UE:  educació  (Acadèmia  Frisona,  a  Frísia),  mitjans  de  comunicació

(Universitat  d'Aberystwyth,  a  Gal·les)  i  legislació  i  drets  lingüístics  (CIEMEN,  als  Països

Catalans), posant a l’abast de tota persona interessada un centre de recursos especialitzat i un

servei d’informació expert. Així mateix, la xarxa crea un espai d’intercanvi d’experiències i

documentació entre les diferents comunitats lingüístiques europees. 

Des de 2009, amb la renovació i ampliació del projecte europeu de la xarxa de centres

sobre  diversitat  lingüística,  Mercator  consta  de  dos  socis  més:  l'Institut  de  Recerca sobre

Lingüística, a l'Acadèmia Hongaresa de les Ciències (Budapest, Hongria) i el Centre d'Estudis

Finesos, a la Universitat d'Estocolm (Suècia).

L'any 2013 va començar el projecte

europeu  LEARNMe  by  Mercator  sobre

diversitat  lingüística,  atorgat  per  la

Comissió Europea per a un període de tres

anys  (2013-2015).  Durant  el  2014,  el

CIEMEN va participar en el projecte i va

prendre  part  en  el  segon  workshop

organitzat a Estocolm (Suècia) el maig, on

va  presentar  una  ponència  sobre

l'ensenyament  de  l'occità  a  l'Aran.  La

presentació  va  despertar  força  interès

entre el públic, part del qual ignorava que

Catalunya  hagués  atorgat  estatus

d'oficialitat a l'occità.

Per motius econòmics, el CIEMEN va renunciar a mantenir el seu rol en el projecte a

partir  de  l'1  de  novembre  de  2014,  i  va  ser  substituït  pel  Centre  Universitari  de

Sociolingüística  i  Comunicació  (CUSC)  de  la  Universitat  de  Barcelona.  Malgrat  això,  el

CIEMEN continua sent un dels membres de la Xarxa Mercator.

El tècnic del CIEMEN Guillem Pujades, durant la presentació
sobre l'occità a l'Aran a Estocolm.



1.2. Mapa històric de la llengua catalana

El 2014 l'àrea de Coneixement del CIEMEN va iniciar una recerca sobre l'avenç històric de la

llengua catalana, sobre els territoris on ha estat parlada en algun període de la història i sobre

la influència que ha tingut en les llengües veïnes. La recerca es va desenvolupar durant tot

l'any amb l'objectiu final de publicar un mapa i un document escrit en format PDF com a fruit

de la investigació. La publicació d'ambdós materials és prevista per a l'any 2015.

1.3. Stateless Nations Geopolitics (SNGP)

Conjuntament  amb  la  Fundación  Aragonesista  29  de  Junio  i  Eurominority,  i  amb  el

cofinançament del Centre Maurits Coppieters (CMC), el CIEMEN ha estat compilant i triant

informació  per  a  la  creació  d'un  web  amb

perfils  de  nacions  i  pobles  sense  estat

europeus,  amb  informació  política,  històrica,

econòmica,  militar,  lingüística  i  cultural  de

referència.  El web també incorporarà articles

especialitzats  en  la  geopolítica  d'aquestes

nacions i pobles sense estat.

Durant els darrers mesos de 2014 es va

procedir a bolcar la informació a la interfície informàtica. És previst que el web, a l'adreça

www.statelessnations.eu, s'obri al públic el gener de 2015.

1.4. Seminari “Pro-independence Movements and Migration”

Coorganitzat  per  l'Acadèmia  Europea  de  Bolzano  (EURAC),  el  CIEMEN  i  la  Universitat

d'Anvers, el seminari va reunir experts i persones interessades en el rol que la immigració juga

en els moviments independentistes d'arreu del món. El CIEMEN va participar en la valoració i

tria dels ponents i va hostatjar les pràctiques d'Esteve Garcia, que va presentar la comunicació

"Pro-independence  movements  and  migrants  unions:  opportunities  and  incentives  in  the

Catalan political process".  Octubre de 2014, Bolzano (Tirol del Sud).

http://www.statelessnations.eu/


2. DIFUSIÓ

2.1. Diari digital Nationalia

Com cada any,  Nationalia ha  estat  atent  a  l'actualitat  de  les  nacions  sense  estat  i  pobles

minoritzats a Europa i a la resta

del món. El referèndum d'Escòcia,

el  procés  sobiranista  català,  la

lluita  del  poble  kurd,  l'annexió

russa de Crimea i el conflicte de

l'Azawad  han  estat  alguns  dels

temes dels quals el diari ha fet un

seguiment més exhaustiu.

També s'ha fet esment a la

qüestió  de  les  llengües

minoritzades,  amb  especial

atenció a les notícies relacionades amb la llengua i la cultura catalana i occitana, amb el valor

afegit que la seva publicació en anglès en permet una difusió d'abast mundial.

Igualment, també s'han publicat diverses entrevistes exclusives que no es poden trobar

en cap altre mitjà del món.

Durant el 2014, Nationalia ha tingut més de 92.000 visites amb gairebé 54.000 visitants

únics. El seu compte de Twitter ha superat els 1.200 seguidors i el de Facebook, els 1.400.

2.2. Projecte Diàlegs

Per encàrrec de la Diputació Foral de Guipúscoa, el 2014 el CIEMEN va executar el projecte

Diàlegs,  destinat  a  crear  materials  que  contribueixin  a  facilitar  la  gestió  intercultural  de

diferents cultures en un mateix territori, en aquest cas del País Basc. En el marc d'aquest

projecte es van preparar cinc llibres bilingües (en basc i  en una llengua de la immigració

cadascun) orientats, d'una banda, a presentar les cultures de les comunitats nouvingudes als

lectors bascos, i de l'altra, a explicar la realitat del País Basc a les persones nouvingudes.



2.3. Exposicions 

El CIEMEN manté diverses exposicions (“Les llengües un gran tresor”, “Educació i entorn”,

“Vida i obra de Joan Fuster”, “Conviure / Com viure”, “Las lengas, un grand tresaur” -una fita

per  al  CIEMEN perquè es tracta de la seva primera exposició  en llengua occitana-  i  “Les

llengües dels catalans”). 

L'any 2014, i seguint la tònica dels exercicis anteriors, la demanda d'exposicions ha

estat  molt  baixa.  Per aquest  motiu,  la  direcció  del  CIEMEN ha decidit  cancel·lar el  servei

d'exposicions a partir d'1 de gener de 2015.

3. XARXES

3.1. Xarxa NISE

De la mà de l'Arxiu de Documentació del Nacionalisme Flamenc (ADVN, en les seves sigles en

flamenc,  amb seu  a  Anvers,  Flandes),  el  2009  es  va  iniciar  el  projecte  europeu  National

Movements  and  Intermediary  Structures  in  Europe  (NISE),  dedicat  a  crear  una  xarxa  de

centres d'estudi i documentació de les estructures intermèdies del nacionalisme a Europa. 

La  participació  del  CIEMEN  en

aquesta xarxa pot facilitar a mig termini la

digitalització  de  documents  de  l'arxiu  de

l'organització,  molts  d'ells  relacionats  amb

la  defensa  de  la  llengua  i  la  cultura

catalanes  i  d'altres  relacionats  amb  la

història del moviment nacional català durant

les darreres dècades.

Per  motius  organitzatius,  i  a

diferència  d'anys  anteriors,  el  CIEMEN no

va poder assistir a l'assemblea de la Xarxa

NISE, celebrada el mes de setembre a Vilnius (Lituània). En canvi, sí que va ser present al

workshop “Archival Awareness”, celebrat el 31 de març en col·laboració amb l'UNPO. Aquest

workshop va servir al CIEMEN per a establir contactes amb diverses organitzacions relatives a

pobles i nacions sense estat amb les quals abans no hi havia cap vincle.

Plecs  de  documents  a  l'arxiu  ADVN  a  Anvers,  seu  del
workshop "Archival Awareness".



3.2. Centre Maurits Coppieters (CMC)

El  CIEMEN  és,  des  de  2011,  membre  associat  del  Centre  Maurits  Coppieters  (CMC),  la

fundació  política  de  l'Aliança  Lliure  Europea  (ALE,  partit  europeu  que  agrupa  partits

regionalistes, autonomistes i independentistes). 

L'any 2014 el CIEMEN va assistir a l'assemblea general del CMC, celebrada el mes

febrer a Santiago de Compostel·la (Galícia), i va participar en les activitats pròpies de la xarxa.

Tal com s'ha explicat anteriorment, el CIEMEN va desenvolupar durant el 2014 el projecte

Stateless Nations Geopolitics en el si del CMC.

3.3. Linguapax

El CIEMEN és membre de la Junta de la Linguapax i, en aquest marc, ha participat activament

en les reunions de la Junta i en les seves activitats, encaminades a la promoció i protecció de la

diversitat lingüística.

4. DOCUMENTACIÓ

4.1. Biblioteca i hemeroteca

La biblioteca i hemeroteca del CIEMEN s'han continuat alimentant amb la incorporació de

nous títols, bàsicament sobre nacionalisme, llengua i drets humans, i sobretot per l'entrada de

publicacions periòdiques (al voltant d'una quinzena de títols diferents) que arriben a la seu del

CIEMEN mensualment o trimestralment. 

Una tasca rellevant que queda pendent és la de reorganitzar la biblioteca del CIEMEN

amb criteris estàndards. 

4.2. Arxiu

S’ha continuat organitzant l’arxiu fotogràfic i audiovisual del CIEMEN i a establir-ne la base de

dades.  Igualment,  aquest arxiu s'ha ampliat amb les imatges preses al  llarg de l'any a les

diferents activitats en què ha participat l'entitat.



5. PONÈNCIES, CONFERÈNCIES, CURSOS I ARTICLES

El  CIEMEN  ha  promogut  activitats  a  la  Sala  Abat  Escarré  i  ha  participat  en  activitats

organitzades vinculades a l'àrea de coneixement. Entre aquestes, destaquem:

• Març. Conferència sobre el procés sobiranista català a Aosta (Vall  d'Aosta) a càrrec

d'Aureli Argemí, president emèrit del CIEMEN.

• 28 de març. Participació a la taula rodona del VII Congrés de Convivència de la Ciutat

de Lleida, a càrrec de Pere Mayans, membre de la junta del CIEMEN.

• 17 de maig. Conferència sobre el dret de decidir a Abadiño (País Basc), a invitació de

Gure Esku Dago, a càrrec del director del CIEMEN, Ricard Vilaregut.

• 23 i 24 d'octubre. Conferències sobre el procés sobiranista català a Bilbao i Zumaia

(País Basc), a invitació de Sortu, a càrrec de Ricard Vilaregut.

• 21 de novembre. Xerrada “Dona i revolució al Kurdistan”, al Casal La Llavor del Prat de

Llobregat, a càrrec del cap de Coneixement del CIEMEN, David Forniès i Marta Jorba

(Gatamaula).

• 10 de desembre. Participació, com a ponent, de David Forniès al curs sobre conflictes,

Palestina i Kurdistan del Servei Civil Internacional (Barcelona).

• 18 de desembre. Xerrada “Kobanê resisteix”, al Casal La Barrina de Molins de Rei, a

càrrec de David Forniès i Dani Roldan (Plataforma de Solidaritat amb el Poble Kurd).

• Participació  al  projecte  “Imagined  Sovereignties:  Frontiers  of  Statehood  and

Globalization”, del Norwegian Research Council. El producte final va ser un article de

Ricard  Vilaregut  titulat  “Democracy  and  innovation  in  the  Catalan  and  Basque

independence movements”.



6. PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES

Com  és  habitual  des  de  fa  sis  anys,  el  CIEMEN ofereix  diverses  places  perquè  alumnes

d'universitats  catalanes  -i  en  alguns  casos  també  de  fora-  hi  duguin  a  terme  les  seves

pràctiques.

Durant el 2014 un total de tres alumnes han aprofitat aquesta oportunitat al CIEMEN.

Els  temes  tractats  en  les  pràctiques  d'aquests  alumnes  han  estat  l'independentisme  i  la

immigració,  la  qüestió  nacional  a  Xipre  del  Nord  i  el  procés  de  reconeixement  de  l'Alt

Karabakh.



[ PAÏSOS CATALANS ]



1. XARXES I FÒRUMS

1.1. Coordinadora d'entitats sobiranistes

Vinculat al procés sobiranista que viu Catalunya, durant 2014 el CIEMEN va participar en un

espai  de  coordinació  i  informació  amb  les  principals  entitats  sobiranistes  del  país,  entre

d'altres  Òmnium  Cultural,  Assemblea  Nacional  Catalana,  Cercle  Català  de  Negocis,  ACP,

Sobirania i Progrés, CAL, Plataforma per la Llengua i  Tornaveu. El CIEMEN hi va col·laborar

aportant  coneixement  i  experiència  en  diferents  aspectes  (especialment  llengua  i

internacional).

1.2. Pacte Nacional pel Dret a Decidir

Durant tot el 2014, el CIEMEN va participar activament en les reunions periòdiques del Pacte

Nacional pel Dret a Decidir, convocat pel president de la Generalitat. El president del CIEMEN,

Carles Riera, va ser el representant de l'entitat en aquest fòrum.

1.3. Un país lliure, un país millor

Al novembre de 2014 es va presentar el diari digital d'opinió Lliureimillor.cat, una eina més

d’una campanya de gran abast que porta per nom  Un país lliure, un país millor i que està

promoguda  per  tres  entitats  veteranes

del teixit associatiu català i de la defensa

del  dret  d’autodeterminació  dels

catalans:  Gent  de  la  Terra,  l'Ens  de

l’Associacionisme Català i el CIEMEN. 

El  diari  d'opinió  està  impulsat  i

mantingut  per  les  tres  entitats  i

l’empresa  de  comunicació  Nautilus.

Aquest nou mitjà de comunicació busca

aportar  als  lectors  elements  que  els

permetin tenir un criteri propi sobre per

què la independència de Catalunya és el millor per al futur dels catalans. 

Acte de presentació del diari digital d'opinió Lliureimillor.cat, a
la sala d'actes del CIEMEN.



1.4. Plataforma pel Dret de Decidir (PDD)

El CIEMEN va vehicular la seva col·laboració amb la PDD a través del seu president emèrit,

Aureli Argemí, que també va ser president de la PDD durant tot el 2014 i, per tant, va presidir

les reunions i assemblea general de la Plataforma, ara amb poca activitat.

A  banda,  el  CIEMEN  també  va  col·laborar  logísticament  amb  el  projecte  Catalan

Monitor,  un  web  destinat  a  explicar  al  món  el  procés  d'independència  català  en  llengua

anglesa: www.catalanmonitor.com 

1.5. Somescola.cat

Aquesta xarxa neix a partir de la necessitat de donar una resposta als constants atacs de la

política legislativa espanyola a la llengua catalana. En aquest context, les principals entitats en

defensa  de  la  llengua  catalana,

incloent-hi  Òmnium  Cultural,

Plataforma  per  la  Llengua,

Unescocat  i  el  CIEMEN, es  van

unir  per  a  fer  front  comú  per

aturar  les  agressions  a  la

llengua.  Com  a  plataforma,

Somescola.cat agrupa més de 40

entitats  cíviques,  culturals  i

educatives.  El  CIEMEN  forma

part de la comissió permanent i

en manté la secretaria. 

El  14  de  juny,

Somescola.cat va organitzar a Barcelona una manifestació massiva a favor de l'ensenyament en

català  i  del  model  educatiu  propi.  Segons el  recompte  de l'organització,  hi  van assistir  al

voltant de 100.000 persones.

Més informació: https://www.omnium.cat/somescola-cat

Manifestació  de  Somescola,  14  de  juny,  al  passeig  de  Sant  Joan
(Barcelona).

https://www.omnium.cat/somescola-cat
http://www.catalanmonitor.com/


1.6. Fòrum Social Català (FSCat)

L'any 2014 es va celebrar el quart Fòrum Social Català a Barcelona.  El CIEMEN va prendre

part  en l'organització i en la preparació de dos tallers sobre la defensa dels drets col·lectius

dels pobles i la diversitat lingüística. 

Més informació: www.forumsocialcatala.cat 

1.7. Federació Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)

El CIEMEN és membre de la junta de la FOCIR i, en aquest marc, ha desenvolupat les tasques

de gestió i seguiment de les activitats regulars d'aquesta federació. Destaca la jornada de l’1

de febrer de 2014 sobre la projecció internacional dels governs locals i societat civil. 

Més informació: www.focir.cat 

1.8. Campanya Som Països Catalans

Conjuntament amb altres entitats i persones de l'àmbit sobiranista, durant el 2014 el CIEMEN

ha  participat  activament  en  la  plataforma  Som  Països  Catalans.  Es  tracta  d'una  eina  de

construcció  nacional  al  servei  del  país,  com  a  garantia  que  el  procés  d’alliberament  no

fragmenti més la nació sinó que en reforci els vincles. 

Més informació: www.sompaisoscatalans.cat

1.9. DIPLOCAT

Un  cop  cada  semestre,  DIPLOCAT  organitza  una  reunió  que  serveix  per  a  intercanviar

informació entre societat civil i govern. El CIEMEN hi ha participat com a entitat convidada.

http://www.sompaisoscatalans.cat/
http://www.focir.cat/
http://www.forumsocialcatala.cat/


1.10. Fira d'Entitats dels Països Catalans

El CIEMEN va col·laborar en la logística de la Fira, organitzada per Gent de la Terra i que l’11

de setembre aplega més d’un centenar d’entitats i moviments socials a l’Arc del Triomf de

Barcelona.

1.11. Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament

Com a membre de la Federació, el CIEMEN va participar en les assemblees i grups de treball

al si de la federació. 

2. ACTES

• 8 de juliol. Acte “L'associacionisme i la construcció nacional”, coorganitzat pel CIEMEN,

Gent de la Terra i l'Ens de l'Associacionisme, a l'Ateneu Barcelonès, amb la participació

d'Enric Fontanals, membre de la junta del CIEMEN.

• 3 de desembre. Inauguració de l'exposició “Premsa i dictadura: l'abat Escarré a 'Le

Monde'”, a la parròquia de Sant Medir (Barcelona), amb la participació del president

emèrit  del  CIEMEN,  Aureli  Argemí.  Aquest  acte  va  ser  un dels  diversos  en què el

CIEMEN va participar, durant l'any,  en la commemoració  pel  50è aniversari  de les

declaracions de l'abat Aureli M. Escarré al diari Le Monde, organitzats per l'Associació

de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) amb el suport del CIEMEN.



[ INTERNACIONAL ]



1. XARXES

1.1. Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles

La Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles (XMDCP) és una organització internacional

d’entitats  i  partits  de  nacions  i  pobles  sense  estat.  El  seu  objectiu  és  coordinar  les

organitzacions d’aquests pobles i nacions per tal que uneixin esforços per a fer progressar el

reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació en l’era de la globalització. La XMDCP

va fer la seva primera reunió al Fòrum Social Mundial de Belém, el 2009, va celebrar el seu

Congrés Fundacional a Girona el 2010, i es va constituir legalment a Brussel·les el 2011. El

CIEMEN n'és entitat impulsora, fundadora i participant.

La XMDCP promou el reconeixement dels drets col·lectius dels pobles en institucions i

organismes internacionals, dóna suport als moviments i organitzacions d’arreu del món que

lluiten pels seus drets  col·lectius,  i  coordina i  articula els  actors socials i  polítics  a escala

mundial que treballen en favor d’aquests drets. 

L'any 2014,  la  Xarxa  Mundial  pels

Drets Col·lectius dels Pobles va concentrar

el  gruix  de  les  seves  activitats  al  primer

trimestre.  La  Xarxa  va  coorganitzar  la

manifestació  “It's  about  Democracy”

celebrada a Brussel·les  el  30 de març de

2014.  L'endemà,  la  Xarxa  va  celebrar  la

seva  assemblea  anual  al  Parlament

Europeu,  i  l'1  d'abril  va  coorganitzar,

conjuntament  amb  l'UNPO,  un  seminari

internacional  amb  el  títol  “Self-

Determination Today: Individual’s Collective Rights”, també al Parlament Europeu. 

La resta de l'any, la tasca fonamental de la secretaria ha estat mantenir les vies de

comunicació entre els membres de la Xarxa i denunciar les vulneracions dels drets col·lectius

dels pobles.

El  seminari  "Self-Determination  Today",  al  Parlament
Europeu.



1.2. Xarxa per a la Igualtat de les Llengües Europees (ELEN)

Com a membre fundador, el CIEMEN ha dut a terme un seguiment dels desenvolupaments de

la Xarxa per a la Igualtat de les Llengües Europees (European Language Equality Network,

ELEN),  creada el  2011 amb l'objectiu  d'omplir  el  buit,  en  la defensa de  les  llengües  més

amenaçades, que deixava la dissolta EBLUL.

1.3. Xarxa per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (NPLD)

Fins  al  2014,  el  CIEMEN va  formar  part  de  la  Xarxa  per  a  la  Promoció  de  la  Diversitat

Lingüística (Network Promoting Linguistic Diversity, NPLD), xarxa paneuropea que engloba

llengües constitucionals, regionals i d’estats petits per promoure la diversitat lingüística en el

context  d’una  Europa  multilingüe.  La  xarxa  està  formada  per  més  de  20  membres  entre

governs, institucions i entitats europeus, que hi participen a diferents nivells. Els objectius de

la  xarxa  són  compartir  les  millors  pràctiques  en  planificació  lingüística  i  crear  projectes

conjunts, basats en la llengua, entre els seus membres. També és un dels seus objectius ser un

grup de pressió per mantenir en l’agenda del Parlament Europeu, de la Comissió Europea i del

Consell d’Europa les llengües regionals i dels Estats petits. Els temes inclouen la igualtat i els

drets lingüístics. 

Per motius organitzatius, el CIEMEN va decidir cancel·lar la seva participació a la xarxa

NPLD el 2014.

2. PROJECTES I ACCIONS

El CIEMEN treballa per a la promoció dels drets dels pobles i la lluita contra la seva exclusió a

la  Mediterrània,  l'Amèrica  Central  i  del  Sud,  i  Àfrica.  A  través  de  les  seves  activitats  i

projectes,  promou la defensa dels drets col·lectius com a portadors d’universos simbòlics i

generadors d’identitat, fomentant les visions locals del desenvolupament davant dels reptes de

la mundialització.  També promou la defensa dels drets culturals: l’accés al patrimoni cultural,

a la conservació de la memòria col·lectiva i al desenvolupament de la identitat dels pobles són

drets que s’han de tenir en compte juntament amb els polítics, econòmics i socials que recull el

l Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU (1996).



Les línies d'intervenció del CIEMEN en matèria de projecció internacional i cooperació

es resumeixen en: 

- Foment dels drets col·lectius:

a. Enfortir el teixit associatiu i l’autoorganització de les minories per a la defensa

dels drets en l’àmbit estatal i davant els organismes internacionals.

b. Potenciar  l’accés  a  la  cultura:  la  memòria  històrica  dels  pobles,  l’accés  al

patrimoni, la llengua...

c. Treballar en els processos d’autorepresentació dels pobles i la pròpia visió de

les nocions de desenvolupament.

- Promoció de la recerca, comunicació i difusió al voltant dels drets culturals en la seva 

aplicació  al  desenvolupament,  així  com en un treball  interdisciplinari  que aporti  la  

transversalitat de la cultura en la cooperació i els drets humans.

- Difusió i sensibilització als Països Catalans al voltant de les situacions de vulnerabilitat

dels pobles, amb accions de difusió sobre la importància de la pluralitat lingüística i  

cultural a través conferències, seminaris...

El CIEMEN va desenvolupar un total de quatre projectes i accions en l'àmbit internacional al

llarg de l'any 2014. A banda, va presentar uns altres tres projectes per a ser subvencionats que

no van ser adjudicats.

2.1. Delegació catalana al Kurdistan

En el marc de les relacions fortes que

manté el CIEMEN amb el moviment

kurd,  l'entitat  va  organitzar  una

delegació catalana a la celebració de

l'any nou kurd -el Newroz-, formada

per  membres  i  col·laboradors  del

CIEMEN  i  per  representants  de

partits  polítics  catalans.  Març  de

2014. 

Delegació catalana al Kurdistan, març de 2014.



2.2. Accions per a fomentar la solidaritat amb Kobanê

A la segona meitat del 2014, i en el marc de la crisi social, humanitària i política que es vivia al

Kurdistan Occidental (Síria) i especialment a la ciutat kurda de Kobanê, el CIEMEN i diverses

entitats, col·lectius i persones a títol individual van iniciar un projecte consistent en un seguit

d'accions  de  sensibilització  i  denúncia  d'aquesta  situació,  que  vulnera  greument  els  drets

humans bàsics de la població de Kobanê. 

Les  principals  activitats  d'aquest  projecte  -que  tindrà  continuïtat  el  2015-  van  ser,

durant el 2014, un concert, una manifestació i l'articulació de la Plataforma de Suport al Poble

Kurd.

2.3. Mecanismes d'accés a la Unió Europea

Amb finançament de l'Ajuntament de Barcelona, el CIEMEN va realitzar un projecte destinat a

les entitats catalanes que es volen internacionalitzar. El projecte estava orientat sobretot a

explicar les diferents maneres d'incidir en l'espai de la Unió Europea, i va consistir en un curs,

en una visita a Brussel·les, i en l'elaboració d'una guia sobre finançament europeu. 

Al final del mes de novembre es va confirmar la continuació del projecte per segon any

consecutiu, durant el 2015.

2.4. Acord Nacional d'Acció Exterior

Entitats del país vinculades a la cooperació i les relacions internacionals van constituir-se el

2012 com a Taula d'Acció Exterior amb  l’objectiu d’elaborar un text que recollís  una visió

socialment, nacionalment i internacionalment participativa i compromesa de l’acció exterior

catalana. El CIEMEN s'hi va implicar des de l'inici, amb la seva aportació tècnica i logística. 

El 2014, el procés va desembocar en l'aprovació d'un document i final i la signatura de

l'Acord Nacional d'Acció Exterior, que es va presentar públicament el 22 de març de 2014 a la

sala Martí l'Humà del Museu d'Història de Barcelona. L'Acord va ser subscrit, durant el 2014,

per més de 250 entitats, coordinadores, sindicats i partits polítics.

Les entitats de l'Acord van decidir que, durant el 2015, durien a terme un seguiment del

compliment de la Llei d’Acció Exterior i una campanya de difusió de l’Acord.



2.5. Observadors internacionals a la consulta del 9 de novembre

Al voltant d’un centenar d’observadors internacionals van ser el 9 de novembre a Catalunya

com  a  testimonis  de  la  consulta  sobre  el  futur  del  país,  organitzada  pel  Govern  de  la

Generalitat. Els observadors van ser coordinats per la International Commission of European

Citizens (ICEC), amb el suport del CIEMEN.

Durant tota la jornada, els observadors van visitar desenes de col·legis electorals arreu

del territori català. A mitja tarda, una part dels observadors van reunir-se a la plaça de Sant

Jaume de Barcelona per a intercanviar impressions.

3. CONFERÈNCIES

• 13 de  gener  de  2014.  Xerrada  de  Michela  Murgia  (cap  de  llista  de  la  candidatura

independentista sarda Sardegna Possibile) a la sala d'actes del CIEMEN.

• 27 de març de 2014. Acte “El camí cap a la resolució del conflicte i la pau al País Basc”,

organitzat  per  la  Plataforma Pau i  Democràcia  i  presentat  pel  president  emèrit  del

CIEMEN, Aureli Argemí.



[ El CIEMEN és una entitat de la societat civil

catalana que treballa per a fer conèixer i

promoure la realitat nacional catalana al

món, per a difondre el coneixement dels

pobles i nacions sense estat, i per a

defensar-ne els drets col·lectius ]
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