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ÀMBIT  DEL CONEIXEMENT

1.  RECERCA

1.1.  Programa  Mercator  - Dret  i Legislació  Lingüístics

El  Programa  Mercator  és  una  xarxa  composta  de  tres  centres  de  recerca  i 

documentació  situats  a  tres  nacions  sense  estat  d’Europa:  Frísia,  Gal·les  i 

Catalunya,  que  va  ser  creat  a partir  d'una  iniciativa  de  la  Comissió  Europea.  

Cada  centre  s’ocupa  d’un  aspecte  de  les  llengües  minoritzades  de  la  Unió  

Europea: educació, mitjans de comunicació  o legislació, 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.

El centre  dedicat  als  drets  língüístics  (Mercator  - Dret  i  Legislació  Lingüístics) 

està situat  al CIEMEN. Aplega diversos investigadors  i  projectes en el camp  de 

la  sociolingüística,  la  glotopolítica  i  el  dret,  i  desenvolupa  un  treball  

d'observatori  permanent.  Així  mateix,  posa  a  l'abast  dels  seus  usuaris  un 

centre  de  documentació  especialitzat,  un  servei  de  consulta  i  d'informació  

gratuït,  un  servei  de  notícies  permanent  i  un  servei  de  publicacions  

periòdiques. 

Les principals  activitats  de  Mercator  Legislació  durant  el  2007 han  estat  les 

següents: 

1.1.1.  Continuació  de les línies de treball  pròpies

•Actualització  i  manteniment  dels  recursos  documentals;  seguiment  dels 

processos legislatius de les institucions regionals, nacionals i internacionals;

•Servei  de  consultes:  resposta  a  les  demandes  fetes  des  de  diverses 

organitzacions europees, investigadors en la matèria i periodistes;

•Seguiment  de  les  notícies  relacionades  amb  la  legislació  lingüística  als 

estats europeus. S’han publicat  6 Newsletters , amb 5 notícies, com a mínim,  

de l’àmbit  de la legislació  lingüística i els drets lingüístics;

•Continuació  del  seguiment  del  projecte  de  convergència  entre  la  base de 

dades  de  Mercator  i  la  base  de  dades  sobre  legislació  lingüística  de  la 

Secretaria  de  Política  Lingüística  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (vegeu 
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apartat  1.2.2.), així com  recopilació  de legislació  nova per a l'actualització  de 

la base de dades;

•Col·laboració  directa  amb  el  professor  Palomero,  membre  del  Grup  d'Alt  

Nivell  de  Multilingüisme  de  la  Comissió  Europea,  designat  per  l’Estat  

espanyol,  per  a  la  recerca  de  dades  i  elaboració  de  l'informe  sobre 

estratègies  i  gestió  del  multilingüisme  a la  Unió  Europea,  publicat  el  quart  

trimestre del 2007. 

•Manteniment  de publicacions  pròpies  de Mercator  (documents  de treball):  

encàrrec  de  2 documents  de  treball  que  seran  publicats  en  línia  durant  el 

2008.

1.1.2.  Potenciació  de la visibilitat  de la xarxa  Mercator  

Aquesta potenciació  s’ha dut  a terme a través de:

•La renovació  de  la  pàgina  web  de  Mercator  Central,  que  aplega  els  tres 

centres; 

•La participació  en conferències, seminaris  i  altres esdeveniments  rellevants 

d’àmbit  europeu; 

•La  publicació  d’articles  que  tracten  el  tema  dels  drets  lingüístics  i  la 

legislació,  així  com  les  tasques  dutes  a terme  des  de  Mercator-Legislació,  

entre  d’altres  temes  (p.ex.  article  per  a  la  revista  JEMIE  de  l'ECMI: 

http://www.ecmi.de);

•El seguiment  de les accions i polítiques institucionals.

1.2.  Transferència  de coneixement

1.2.1.  Col·laboració  amb Linguamón  – Casa de les llengües 

El CIEMEN ha signat  un conveni  de col·laboració  amb  Linguamón  – Casa de 

les  llengües  per  a  l’elaboració  d’informació  sobre  les  llengües  i  la  seva 

situació  legal. 

El conveni  ha  suposat  l’elaboració  de les fitxes  de les llengües  del  Caucas 

així com la revisió  del nombre  de parlants  i de l'estatus legal  de les llengües  

europees  i  de  la  Mediterrània  no  europea  ja  publicades  al  web  de 

Linguamón  (la base de dades corresponent  a les llengües del món  que hi  ha 

al seu web: http://www.linguamon.cat).
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1.2.2.  Col·laboració  amb la Secretaria  de Política  Lingüística

Continuació  del  seguiment  del  projecte  de  convergència  entre  la  base  de 

dades  de  Mercator  i  una  base  de  dades  especialitzada  sobre  legislació  

lingüística,  sobretot  centrada  en  els  països  de  parla  catalana  i  les  altres 

comunitats  autònomes  amb  llengua  pròpia,  de  la  Secretaria  de  Política 

Lingüística de la Generalitat  de Catalunya,  així  com  recopilació  de legislació  

nova per a l'actualització de la base de dades;

2.  DIFUSIÓ

2.1.  Publicacions  

2.1.1.  Revista  Europa  de les Nacions

Durant  l’any  2007 s’han  publicat  4 números  de l’Europa  de les Nacions  (del 

62 al 65). 

Cal destacar,  entre  els  continguts  d’aquests  números,  l’entrevista  a Osman 

Baydemir,  alcalde  d’Amed  (Diyarbakir,  en  llengua  turca)  (núm.  63)  i  el 

dossier  dedicat  a la  memòria  de  Lluís  M.  Xirinacs,  amb  una  selecció  dels  

seus escrits més destacats sobre autodeterminació  i sobirania (núm. 64). 

Els  altres  dossiers  han  estat  dedicats  als  drets  lingüístics  (núm.  62),  la 

Convenció  de  la  UNESCO  sobre  la  Diversitat  Cultural  i  l’Europa  de  les 

cultures (núm. 63) i el programa d’immersió  lingüística (núm. 65).

2.1.2.  Diari  digital  Nationalia

El departament  de comunicació  del  CIEMEN ha destinat  la  major  part  dels 

seus esforços a posar en funcionament  un nou diari  digital,  Nationalia. 

Entre  els mesos  de gener  i  juny  es va dur  a terme  la definició  del  projecte  

-un diari  digital  en català i  anglès, actualitzat  diàriament  i  coordinat  des del 

CIEMEN mateix;  se'n va avaluar la viabilitat  econòmica, i es va dur  a terme el  

procés de selecció de l’equip  humà implicat  en el projecte: un periodista i un  

informàtic  de l’equip  tècnic del CIEMEN, i l’encàrrec a empreses externes del  

disseny gràfic i del gruix  de la programació  informàtica.

A començament  del  segon  semestre  es van definir  les característiques  més 

específiques  del  nou  diari  digital  (informació  actualitzada  diàriament;  

notícies  de  diverses  extensions;  imatges,  agenda  d'actes,  fitxers 
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descarregables, sindicació  RSS i  un  cercador  avançat...) i,  paral·lelament,  es 

van  anar  efectuant  totes  les  tasques  preparatòries  del  diari  a  escala 

informativa,  com  l’elaboració  d'una  base  de  dades  de  fonts  d'informació  

internacionals:  institucions,  ONG,  associacions  culturals,  mitjans  de 

comunicació  i  individuals.  Es tracta  d'una  feina  bàsica  per  tal  que  el  diari  

acompleixi  els seus objectius  de reunir  informació  completa  i  de qualitat,  si 

bé representa  una  dificultat  important  ja  que  es tracta  sempre  d'un  entorn  

multilingüe.

En aquesta fase es tanquen també els principals acords de col·laboració  amb 

persones  externes  al  CIEMEN: la  persona  que  s'ocuparà  de la  revisió  de la 

versió  anglesa  del  diari  digital,  i  la  que  s'encarregarà  de  l'apartat  de 

publicacions. 

Finalment , la segona setmana de desembre es fan les primeres proves per a 

penjar  continguts  definitius. 

Amb  el diari  digital  a punt  per a funcionar,  el mes de desembre ha significat  

també  el  mes  de  la  preparació  de  la  campanya  de  llançament.  Al  mes  de 

gener  de 2008 es faran les proves definitives  d'emissió  per tal  de minimitzar  

els  problemes  i  els  possibles  contratemps  a l'hora  de fer-lo  públic,  que  és 

preveu que sigui  al febrer, com a molt  tard.

2.1.3.  CD Els pobles de la mediterrània

Durant  l’any  2007 s’ha  elaborat  un  material  didàctic  sobre  els pobles  de la 

Mediterrània,  amb  el  suport  del  Fons  Català  de  Cooperació  al 

Desenvolupament,  en el marc  de la campanya  “La  Mediterrània,  una cruïlla 

de pobles”.  

L’objectiu  d’aquesta proposta didàctica és:

− fomentar  el  coneixement  de  les  diferents  realitats  dels  pobles  i 

llengües de la Mediterrània

− reconèixer  trets en comú d’aquests pobles

− crear un espai de relació  i comprensió  entre les diferents  llengües i 

cultures

− aprendre mitjançant  el joc

El material  ha consistit  en l’elaboració  d’un  CD amb el contingut  següent:  
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− mapa  sobre  els  diferents  pobles  i  llengües  de  la  Mediterrània  (a 

partir  dels mapes  del CIEMEN)

− informació  sobre  cadascun  dels  pobles  (població,  territori,  situació 

política, etc.) i de les llengües (filiació,  nombre  de parlants, territori,  

nom  autòcton...) i també, subsidiàriament,  dels estats.

− activitat  didàctica/joc per educació primària

− activitat  didàctica/joc per educació secundària

El CD és destinat  primordialment  a les  escoles,  tant  per  a l’últim  cicle  de 

l’educació  primària  com  per  a la secundària,  encara que pot  ser útil  per  als 

pares  i  docents  o  el  públic  en  general.  És a punt  d’edició  i  estarà  també 

disponible  a la web. 

2.2.  Exposicions

El CIEMEN ha continuat  fent  la promoció  de les exposicions  ja existents amb la 

itinerància  per  les  poblacions  de  Catalunya  (“Les  llengües  un  gran  tresor”  i  

“Mots  amb  arrels”)  i  n’ha  incorporat  de  noves  (“Les  llengües  a Catalunya”,  

“Dungun,  punt  d’informació  sobre llengües”,  “Educació  i entorn”  i “Vida  i obra  

de Jaume  Fuster”),  fruit  de  la  col·laboració  amb  el  Departament  d’Educació  i 

amb el Grup de Recerca de les Llengües Amenaçades (GELA), de la Universitat  

de Barcelona. 

2.2.1.  Les llengües  un  gran  tresor  és una  exposició  sobre  la  diversitat  

lingüística  elaborada  pel  Comitè  de  Seguiment  de  la 

Declaració  Universal  dels  Drets  Lingüístics  (CSDUDL), 

que, durant  l’any  2007, s’ha renovat  completament  i se 

n’ha  fet  una  nova  versió  més  lleugera  i  manejable, 

gràcies al  patrocini  de la Fundació  Caixa de Sabadell  i 

el  Departament  d’Educació.  També  s’ha  iniciat  

l’actualització  del  joc  informàtic  “Eurolang”,  

d’informació  sobre les llengües d’Europa, que acompanya l’exposició.

L’exposició  ha  recorregut  les  localitats  de  Martorell,  Blanes,  Tarragona, 

l'Ametlla  de  Mar,  Badalona,  el  Vendrell,  Banyoles,  Santa  Coloma  de 

Gramenet, l’Hospitalet  de Llobregat,  Sabadell,  Vila-Seca, Reus, les Masies de 

Voltregà, Sant Hipòlit  de Voltregà i Cervera amb un total  de 6.573 visitants.
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També  va  ser  a la  mostra  educativa  "Aragón-EDUCA 2007"  organitzada  a 

Saragossa pel  Departamento  de Educación  , Cultura  y  Deporte  del  Govern  

d'Aragó,  inclosa en l’estand del Departament  d’Educació de la Generalitat  de 

Catalunya, convidat  a la mostra (del 15 al 18 de març).

2.2.2.  Mots  amb  arrels  és una exposició  sobre la toponímia  de Catalunya  

realitzada  conjuntament  per  la  Generalitat  de 

Catalunya  i la Fundació  Caixa de Sabadell.  Durant  el 

2007 ha estat  a les localitats  següents: Sant  Feliu  de 

Codines,  Tremp,  Torelló,  la  Seu  d’Urgell,  Perpinyà, 

Sant  Joan  de  les  Abadesses,  Sabadell,  Valls, 

Canovelles,  Amposta  i  Barcelona  amb  un  total  de 

6.419 visitants. 

També, del 25 de juny  a l’11 de setembre, va ser exposada a la Maison  de la 

Catalogne, de París.

2.2.3.  Les  llengües  a  Catalunya ,  exposició  que  dóna  a  conèixer  la 

diversitat  lingüística existent  al nostre país com 

a resultat  de les migracions  dels  darrers  anys, 

elaborada  pel  Grup  Gela  (Grup  d'Estudi  de 

Llengües  Amenaçades)  de  la  Universitat  de 

Barcelona,  durant  l'any  2007  ha  itinerat  pels 

municipis  de  Lloret  de  Mar,  Montblanc,  Salt, 

Santa Eugènia, Girona,  Llagostera, Vilanova  i la Geltrú,  Riudoms,  Vic i  Roda 

de Ter.

2.2.4.  DUNGUN  és un  punt  d'informació  sobre  la diversitat  lingüística  per  

als centres de secundària,  sorgit  de l'exposició  "Les llengües  a Catalunya"  i  

produït  pel  Departament  d’Educació.  No  es va incorporar  a les exposicions  

que  el  CIEMEN s’encarrega  d’itinerar  fins  al  darrer  trimestre  de  l’any.  Per 

aquesta  raó,  només  va  estar  als  dos  centres  de  secundària  de  la  Seu 

d'Urgell.

2.2.5.  Educació  i  Entorn  és  una  mostra  de  les  activitats  que  s’estan 

realitzant  a  diverses  poblacions  de  Catalunya,  en  el  marc  dels  Plans 

Educatius  d’Entorn,   que poden  ser models  de bones pràctiques educatives. 

És produïda  pel  Departament  d'Educació  i  el  CIEMEN se n’encarrega  de la 
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itinerància també des del darrer trimestre de l’any.  Ha estat a les localitats de 

Granollers, Sant Feliu de Codines, Gelida i la Llera de Ter.

Totes  les  exposicions  estan  incloses  en el  catàleg  d’activitats  promogudes 

pel Departament  d'Educació dins els Plans Educatius d'Entorn.

Les que han  tingut  més èxit  han  estat  “Les  llengües  un  gran  tresor”  i  “Les  

llengües  a Catalunya”,  perquè  connecten  molt  directament  amb  la  realitat  

dels  centres  educatius,  fins  al  punt  que  les  demandes  han  superat  les 

possibilitats reals del calendari.  

La informació  sobre  les  exposicions,  és disponible  a la  web  del  CIEMEN: 

http://www.ciemen.cat/exposicions.htm  

2.3.  Conferències,  actes...

Durant  l’any  han visitat  la seu del CIEMEN diverses persones, a títol  individual  i  

en grup,  amb predomini  dels estudiants universitaris estrangers. Tots ells s’han  

interessat  pels  objectius  del  CIEMEN i  per  les activitats  que duu  a terme  i  han 

apreciat  el  treball  pedagògic  i  el  fet  que  el  CIEMEN contribueixi  a difondre  la 

idea que la unió,  la convivència,  la pau,  etc. només  són  possibles  a través del 

respecte a la diversitat  i a la defensa dels drets humans, individuals i col·lectius, 

fonament  de  la  democràcia.  Entrevista  amb  un  grup  de  bascos  que  vénen  a 

Catalunya  per  a informar  sobre els processos de pau que s’han  obert  a Euskal 

Herria (30 de març).

2.3.1.  Actes  a la sala Abat  Escarré  (Espai  CIEMEN)  

•Projecció del documental  Non ID's refugees amb un col·loqui  posterior  amb 

el seu  director,  Gaby  Jammal,  

sobre  els  refugiats  palestins  al 

Líban.  L’acte  va  ser  organitzat 

conjuntament  amb  la  Xarxa 

d'Enllaç  amb  Palestina  i  va 

tenir  lloc  el  20  de  març.  La 

mateixa  activitat  es  va  repetir  

al dia següent  a l'Ateneu Popular  de Nou Barris (Barcelona).

•Conferència,  als  locals  del  CIEMEN,  sobre  la  nació  catalana  a estudiants  

corsos de visita a Barcelona (20 de març).
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•Conferència,  als  locals  del  CIEMEN,  per  a un  grup  de  persones  “senior”  

sobre què és i fa el CIEMEN de cara a la defensa dels drets dels pobles i de la 

cooperació  (17 d’abril).

•Recepció,  al  CIEMEN,  de  representants  de  l’Escola  Ladina  (Estat  Italia)  i  

conferencia sobre l’Europa de les Nacions (26 d’abril).

•Conferència “La  crisi  interpalestina  i la seva connexió  amb les perspectives 

de  resolució  del  conflicte”,  coorganizada  pel  CIEMEN  i  la  Casa Árabe  de 

Madrid  (28 de  juny),  a càrrec  de  Ferran  Izquierdo,  professor  de  Relacions 

Internacionals  a la UAB. (El conferenciant  previst,  Raji  Sourani,  no  va poder  

sortir  de  la  Franja  de  Gaza pel  tancament  de  la  frontera  de  Rafah  amb 

Egipte).

•Conferència per  parlar  de  la  situació  del  poble  kurd,  a  càrrec  d’Osman  

Baydemir,  del Partit  de la Societat Democràtica i alcalde de la ciutat  kurda de 

Diyarbakir  (7 de setembre).

•Conferència “Perspectives  de lluita  al Kurdistan”,  sobre  la lluita  dels  joves 

kurds a Turquia,  a càrrec de Cudi  Arif  i Zine Melita,  dirigents  de l'Associació  

d'Estudiants  Kurds  (Yekitiya  Xwendevaren  Kurdistan)  d'Europa,  organitzada 

conjuntament  amb  l'organització  juvenil  CAJEI.  S'hi  van  projectar  

diapositives sobre el conflicte i un vídeo (19 de setembre).

•Participació  a  la  Jornada  sobre  llengües  minoritzades,  organitzada  pels 

Amics de Friül  (Fologar  Furlan) de Catalunya i el CIEMEN (3 de novembre)

•El  CIEMEN  també  ha  participat  en  diferents  actes  organitzats  per  altres 

entitats  que tenen la seu dintre  de l’Espai  Ciemen, com  l’exposició  sobre les 

Quatre Columnes de Puig i Cadafalch, organitzada per l’entitat  la Xarxa.

2.3.2.  Actes  arreu  de Catalunya

Entre les intervencions del CIEMEN en actes arreu de Catalunya, destaquen:

•Conferencia del  president  de l’entitat  al  Casal d’Europa  de Sabadell  sobre 

l’actualitat  de l’Europa de les Nacions (2 de maig).

•Conferència del  president  de l’entitat  a l’Escola  Politècnica de Vilanova  i  la 

Geltrú,  sobre  “Flandes.  Un  model  per  a  la  nació  catalana?”  (23  de 

novembre).
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•Participació  del president  de  l’entitat  en  el  programa  sobre  viatges  de 

Catalunya Ràdio (parla de viatges a nacions sense estat). 

3.  ARXIU:  ACTIVITATS  DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

3.1.  Biblioteca

S'han  inclòs  a la base de dades les 2/3 parts  de les matèries corresponents  als 

diversos  apartats  del  centre  (Generalitats,  Minories,  Drets  Humans,  Nacions 

sense estat, etc.) que encara no hi eren.

3.2.  Publicacions  periòdiques

S'han  començat  a introduir  a la  Base de  dades  les  publicacions  periòdiques 

corresponents  als  Països  catalans  i  diverses  nacions  sense  estat  d’Europa  

(Aosta, Bretanya,  Còrsega, Escòcia...). La major  part  són  en la llengua  original  

i/o bilingües.

3.3.  Hemeroteca

Ampliació  de  l’hemeroteca  amb  les  notícies  rebudes  a  través  de  les  llistes 

d’informació  d’Internet,  que es guarden  en format  pdf.  La manca de temps  fa 

que no sigui  una feina feta exhaustivament.  

També s’ha incrementat  amb els i reculls de premsa que ens fan arribar  alguns  

socis.

3.4.  Visites

Han vingut  investigadors  de diverses especialitats  a la  Biblioteca  per  recercar 

d'informació  sobre nacionalisme en general  i sociolingüística.

S'han rebut  consultes per telèfon  i per  correu electrònic  sobre el Centre. A tots  

ells se'ls ha respost per correu electrònic.

3.5.  Manteniment  del  fons  

S’ha  incrementat  el  fons  bibliogràfic  del  centre  de  documentació  amb 

l’adquisició  de nous  diccionaris  (català – rus / rus – català i  català - romanès  / 

romanès  – català) i  llibres  cedits  per  les editorials  per  fer-ne la ressenya  a les 

publicacions del CIEMEN.  
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També s’ha incrementat  el fons per la donació  de particulars i socis.
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ÀMBIT  DEL RECONEIXEMENT

1.  PARTICIPACIÓ  EN ORGANISMES  INTERNACIONALS

1.1.  Conferència  de Nacions sense Estat  d’Europa  (CONSEU)  

Enguany  la  CONSEU ha  celebrat  la  seva  VII  edició,  a  la  Vall  d'Aosta  (Saint-

Vincent), en col·laboració  amb el Govern  de la Regió de la Vall  d'Aosta. Sota el  

títol  “Les  nacions  sense estat i la reforma  de les institucions  internacionals”,  la 

CONSEU  va  aplegar  una  seixantena  de  representants  de  les  nacions  sense 

estat,  representants  d'ONG  que  treballen  en  el  marc  de  les  institucions  

internacionals i experts acadèmics en l'entramat  institucional  internacional.

Les  jornades  van  tenir  lloc  del  12 al  14  d'octubre.  Els  ponents  foren:  Xosé 

Manuel  Beiras  (Fundació  Galiza  Sempre,  Galícia);  Josep  Xercavins  (Fòrum  

Ubuntu,  Catalunya);  Keyvan  Sayar  (Unrepresented  Peoples  Organisation,  

Països Baixos); Julen Arzuaga (Behatokia, Observatori  Basc dels Drets Humans, 

País Basc), Yann Choucq (advocat, Bretanya); Roseanne Cunningham  (diputada 

al Parlament  Escocès, Escòcia); Ramon Torrent  (Observatori  de la Globalització, 

Universitat  de Barcelona, Catalunya); Diegu Corràine (sociolingüista, Sardenya); 

Luciano Caveri (president  del Govern de la Vall d'Aosta, Vall d'Aosta).

La CONSEU 2007 a la  Vall  d'Aosta  serví  de  preparació  i  tret  de  sortida  per  a 

l'inici  del  procés de renovació  de la CONSEU que ha de tenir  els seus resultats  

en  la  celebració  de  la  CONSEU 2008,  prevista  per  al  mes  de  novembre.  En 

aquest  sentit,  els darrers  mesos de 2007 s'han  realitzat  visites al Friül  i  al Tirol  

del  Sud  per  afermar  compromisos  i  explicar  el  procés  de  renovació  de  la 

CONSEU, així com per tractar  de la celebració  de seminaris  temàtics previs a la 

convenció  pròpiament  dita. 

Les gestions realitzades van concloure  en un preacord  per celebrar  un seminari  

temàtic  al  Tirol  del  Sud  i  un  altre  a Mallorca,  per  a l'any  2008, com  a passos 

preparatoris  de la CONSEU de novembre del mateix  any.

1.2.  EURALAT

El CIEMEN ha continuat  amb  el seu compromís  actiu  en la xarxa  internacional  

EURALAT, participant  en les seves activitats i reunions.
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L'any  2007,  l'activitat  d'Euralat  s'ha  focalitzat  en  la  celebració  a  Nairobi  del  

Fòrum  Social  Mundial  (FSM), la participació  en el Comitè  Internacional  (CI) de 

l’FSM,  la  preparació  de la  jornada  mundial  de mobilització  del  gener  de 2008 

convocada per l’FSM i dues reunions  pròpies: a Florència en el mes de maig  i a 

Barcelona en el mes de novembre. 

A  Florència,  del  24  al  27  de  maig,  coincidint  amb  les  celebracions  del  50è 

aniversari  de  l'ARCI,  organització  membre  d'Euralat,  hom  va  celebrar  un 

seminari  sobre la temàtica de la democràcia i l'espai  públic,  amb la participació  

dels  membres  d'Euralat,  convidats  d'organitzacions  socials  i  polítiques 

italianes, i convidats d'altres continents vinculats al CI  de l’FSM.

A Barcelona, els dies 23 i 24 de novembre, el CIEMEN va acollir  i organitzar la III 

Assemblea  General  d'Euralat,  així  com  un  seminari  amb  el  títol  Democracia,  

diversidad,  ciudadanía  y  derechos  colectivos.  La  construcción  de  un  nuevo  

espacio  público .  En  el  seminari,  diversos  membres  d'Euralat,  conjuntament  

amb  convidats  d'organitzacions  i  institucions  catalanes  dels  àmbits  social, 

polític  i universitari,  varen debatre sobre la diversitat  i els drets col·lectius, com  

a factors  fonamentals  per  a la construcció  d'un  nou  paradigma  democràtic   en 

el mon  d'avui,   i  per  a reconstruir  la política i  l'espai  públic  des de la societat  i 

els seus moviments.

En el marc d'aquest  seminari  va ser presentat  el llibre  Diversitat  i radicalització  

de la democràcia. La construcció  d'un  nou espai públic , editat  per Euralat i en el 

qual el CIEMEN i ha participat.

1.3.  Fòrum  Social  Mundial  (FSM)

1.3.1.  El CIEMEN  a Nairobi:  un gra de sorra  per  la descolonització

El CIEMEN participa  activament  en el procés del  Fòrum  Social  Mundial  des de 

la  seva  segona  edició.  L’entitat,  a  fi  i  efecte  de  donar  continuïtat  a  aquesta 

trajectòria  i  aprofundir  en l’extensió  de l’ideari  del  Fòrum,  enfortint  les xarxes 

internacionals  de  les  quals  forma  part,  va  considerar  oportú  assistir  a 

l’esdeveniment  celebrat  a  Nairobi.  El  fet  que  l’acte  se  celebrés  per  primera  

vegada al continent  africà va ser tingut  molt  en compte per tres motius: 

− El primer,  perquè,  si  bé  el  CIEMEN ha  mantingut  contactes  estables  amb  

organitzacions,  bàsicament,  del  nord  d’Àfrica  durant  el  procés  i 

l’esdeveniment  del  Fòrum  Social  de la Mediterrània,  el  continent  en el  seu 
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conjunt  representava  una  nova  via  d’exploració  de contactes  amb  entitats 

afins a l’ideari  del CIEMEN. 

− El segon,  perquè  al Consell  Internacional  del  Fòrum,  del  qual  el CIEMEN és 

membre  per  delegació  de la CONSEU (Conferència de Nacions  Sense Estat 

d’Europa),  es  preveia  una  alta  representació  africana  que  permetria  una 

radiografia  més precisa de l’estat de la societat africana. 

− En  darrer  lloc,  perquè  el  continent  africà  és  un  context  en  què  la 

descolonització  política  ha  deixat  un  llegat  de  desajustaments  en  relació 

amb  els drets col·lectius  dels pobles –àmbit  medul·lar  de les actuacions  del 

CIEMEN. 

L’objectiu  principal  que  el  CIEMEN  va  aconseguir  és  el  de  situar  i  donar  

presència  pública  entre  el  moviment  alterglobalitzador  el  punt  número  7 dels 

objectius  generals del  Fòrum,  que estableix  la pretensió  de “construir  un ordre 

mundial  basat  en la  sobirania,  l’autodeterminació  i  els drets  dels  pobles”.  Un  

dels  objectius  aconseguits  ha  estat,  doncs,  promoure  aquests  drets  entre  el 

moviment  alterglobalitzador,  a través de tres vies: l’organització  d’un  seminari,  

l’establiment  de nous  contactes internacionals  (en gran  mesura  africans, atesa 

la  proliferació  de moviments  de caire  indigenista)  i  la  participació  a la  Xarxa  

EURALAT i a les reunions del Consell  Internacional  del Fòrum  Social Mundial.

Les activitats realitzades van ser:

1.  Organització  d’un  seminari  en  el  marc  de  les  activitats  programades  al 

Fòrum,  titulat  Descolonització  cultural,  lingüística  i  identitària , on  es va donar  

veu a membres de nacions no reconegudes (especialment  de pobles africans) i 

es va tractar el tema de la diversitat  en un món  global.  Pel que fa a l’activitat  del 

seminari,  la  finalitat  del  CIEMEN era implicar  actors  d’una  àmplia  gamma  de 

provinences,  però  sobretot  promoure-hi  la  vinculació  de participants  africans. 

En aquest sentit,  els ponents africans van ser:

− Ng'ang'a  Thiong'o,  kenyà, membre  de Porini  Trust,  entitat  dedicada a la 

conservació del patrimoni  biològic  i lingüístic de Kenya;

− Hamdi  Sidahmet,  periodista i  escriptor,  membre  de  la  Unió  de 

Periodistes i Escriptors  de la República Àrab Sahariana Democràtica;

− Ismael Diabaté, malià, membre de Forum  pour  un Autre Mali  (FORAM).
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D'Europa  va participar-hi  Walter  Wendolin,  membre  d'Askapena,  organització  

basca de solidaritat  internacionalista

2.  Assistència  i  participació,  amb  una  ponència,  a  les  reunions  i  seminaris  

organitzats per EURALAT, xarxa internacional  de seguiment  i participació  en el 

procés del Fòrum  Social a la qual el CIEMEN pertany.

3. Assistència  a les reunions  del  Consell  Internacional,  del  qual  el  CIEMEN és 

membre per delegació de la CONSEU.

Posteriorment,  el  CIEMEN,  a  banda  de  l’avaluació  del  seu  propi  seminari  

organitzat  a  Nairobi,  va  participar  en  un  acte  públic  de  valoració  de  l’FSM 

organitzat  per  la Federació  Catalana d’ONG per  al Desenvolupament,  el dia 22 

de febrer de 2007, amb el títol  “Cap a on va el Fòrum  Social Mundial?”.  

A  més  a  més,  el  CIEMEN  ha  donat  continuïtat  a  la  seva  participació  a  les 

reunions  del  Consell  Internacional  de  l’FSM  posteriors  a  la  celebrada  en  el 

mateix  marc  de  Nairobi.  En aquest  sentit,  el  CIEMEN, en  representació  de la 

CONSEU,  ha  assistit  a les  reunions  celebrades  a Berlín,  al  mes  de  juny,  i  al 

Brasil, del 28 a l’1 de novembre. 

1.4.  Fòrum  Social  Català  (FSCat)

Responent  a la crida per al Dia d'Acció  Global  fet  pel  Fòrum  Social  Mundial  de 

Nairobi  2007,  el  CIEMEN  va  participar,  al  juliol,  en  una  reunió  d'una 

cinquantena  d'entitats  a l'edifici  de  Justícia  i  Pau (per  tal  com  la  crida  la  feia 

aquesta ONG), on s'acordà respondre  a la crida del Fòrum  Social  Mundial  amb 

l'organització del primer  Fòrum  Social Català.

Des de  juliol  fins  a  finals  d'any,  el  CIEMEN  ha  participat  activament  en  les 

assemblees  generals  del  Fòrum  Social  Català,  en  les  comissions  d'extensió  i 

d'eixos  temàtics,  i  ha  jugat  un  paper  actiu  en  la  implicació  en  el  FSCat 

d'organitzacions  independentistes,  així  com  perquè  el  Fòrum  Social  Català 

esdevingui  un  fòrum  dels  moviments  socials  dels  catalans  i  catalanes  i,  per  

tant, no sigui  restringit  a les fronteres de la Comunitat  Autònoma.

1.5.  Comitè  de Seguiment  de la DUDL

Durant  l'any  2007,  l’activitat  del  Comitè  de  Seguiment  de  la  Declaració  

Universal  de  Drets  Lingüístics  (DUDL) en  l’àmbit  internacional  ha  estat 

encaminada a aconseguir  nous contactes amb les Nacions Unides i la UNESCO. 
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El dia  19 d'abril  Aureli  Argemí,  com  a vicepresident  del  Comitè  de Seguiment  

de  la  DUDL,  s’entrevistà   a  Ginebra  amb  el  senyor  Luis  Alfonso  de  Alba, 

ambaixador  de  Mèxic  a  l’ONU  i  aleshores  president  del  Consell  de  Drets 

Humans  de l'ONU,  per  a lliurar- li  el  text  de la Declaració  Universal  dels  Drets 

Lingüistics i demanar-li  la seva col·laboració  per tal que aquest text  sigui  admès 

com  a  document  de  base  per  a  una  Declaració  de  l’ONU  sobre  els  drets  

lingüístics, com a drets humans. 

Fruit  d'aquesta  entrevista  ha estat  el  compromís  del  president  del  Consell  de 

Drets  Humans  de  donar  suport  a la  promoció  la  DUDL a l'ONU  a través  de 

l'organització d'algun  acte sobre drets lingüístics a la mateixa seu de l'ONU. 

1.6.  Oficina  Europea  de les Llengües Menys  Difoses  (EBLUL) 

Durant  el 2007 ha estat aprovada la subvenció  per al projecte que va presentar  

l'EBLUL de la mà de la Bwrdd  Yr Iaith  Gymraeg/Welsh Language Board  (Oficina 

de la Llengua Gal·lesa), dins de la convocatòria  2006-2013 del Lifelong  Learning  

Programme  de  la  Comissió  Europea  (programa  LLP- aprenentatge  continu), 

per  a la  creació  de la  Xarxa  per  a la  Promoció  de la  Diversitat  Lingüística  (la 

NPLD). 

La concessió  de la subvenció  garanteix  la continuació  de l'activitat  de l'EBLUL, 

tot  i que d'una forma  diferent  a les activitats  desenvolupades d'ençà de la seva 

creació l'any  1982. El CIEMEN en forma part  des del 1986 com a membre  actiu i  

representant  de la comunitat  lingüística catalana dins l'Estat espanyol  i Europa. 

La  nova  xarxa  estarà  formada  per  diferents  governs,  institucions  i  entitats 

(Govern  de  la  República  d'Irlanda,  Govern  d'Estònia,  Govern  de  Malta  i 

Linguamón,  entre  d'altres),  i  els  projectes  a  desenvolupar  tractaran  sobre: 

llengua  i  sector  sanitari,  la  motivació  per  a  l'aprenentatge  de  llengües  i  

l'ensenyament  preescolar. 

Del  27 al  29 de  setembre  el  CIEMEN va  participar  en  la  reunió  a Vic/Vigo  di  

Fassa (Ladínia) del Consell  d’Administració  de l’EBLUL (Board) per tractar, entre 

altres temes, de les possibilitats  existents en el context  del  nou  programa  per a 

les llengües de la Comissió  Europea i quin  és el futur  que es vol  per l'EBLUL.

El  Comitè  EBLUL  Estat  espanyol,  format  pel  CIEMEN  (llengua  catalana),  la 

fundació  Aurten  Bai  (èuscar)  i  l'Asociación  Sociopedagóxica  Galega / A  Mesa 

pola  Normalización  Lingüística (llengua  gallega), també  va aprofitar  la trobada 
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per  fer  una  reunió  de  treball  i  tractar,  entre  d'altres,  de  la  preparació  de  la 

constitució  i  funcionament  d’una  nova  associació  estatal  –Diverslinguae– i  la 

possibilitat  d'incorporar-hi  les  altres  comunitats  lingüístiques  de  l'Estat 

(asturianolleonesa,  aragonesa,  amaziga,  occitana  i  gitana).  Diverslinguae 

representarà  el Comitè  EBLUL Estat  espanyol  a partir  de l'any  2008 i  intentarà  

incidir  en  la  política  lingüística  de  l'Estat  espanyol  vers  la  seva  diversitat  

lingüística,  així  com  desenvolupar  diferents  projectes  possibles  amb 

subvencions públiques.

2.ALTRES ACTIVITATS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL

2.1.  Participació  en conferències,  seminaris  i simposis internacionals  

El  CIEMEN  ha  estat  convidat  a  participar  en  diverses  activitats  de  caràcter  

internacional.  Les principals han estat:

•Assistència al  Seminari  sobre  Mitjans  de comunicació  i  Educació,  organitzat 

per Mercator  Media a Cardiff  (Gal·les), els dies 25 i 26 de gener. 

•Participació  en les  Jornades  sobre  els  drets  dels  pobles,  organitzades  per  la 

Província d’Udine  i celebrades a  Udine  (capital  del  Friül)  amb  una conferencia 

d’Aureli  Argemí  sobre la situació  del País Basc (9 de febrer). 

•Assistència als  Infodays  organitzats  a  Brussel·les  (Bèlgica)  sobre  les 

subvencions  del Lifelong  Learning  Programme  de la Comissió  Europea per a la 

creació de xarxes (19 de febrer).

•Reunió  de  les  tres  àrees  de  Mercator,  Educació,  Legislació  i  Media, a 

Brussel·les (Bèlgica)  el 26 de març 2007, per parlar  sobre el nou  projecte de la 

Xarxa Mercator  per a la Comissió Europea (LLP). 

•Participació  en  el  Congrés  Internacional  de  Mercator  “Plurilingüisme  i 

l'Aprenentatge de Llengües”  a Ljouwert  (Frísia, Països Baixos) els dies 10 i  11 

de maig  2007. http://www.mercator-education.org/conferences/2007-may-10-11

•Participació  d’Aureli  Argemí,  com  a  conferenciant,  al  Congrés  sobre  les 

llengües  minoritzades  d’Europa  i  les  posicions  de  l’Església  catòlica  a 

Catalunya, celebrat  a Nuoro  (Sardenya) del 29 al 31 de maig.
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•Participació  com  a ponent  en la taula  rodona  “Identitats  i  Integració”,  dins  el 

“Col·loqui   de  Sant  Joan”  organitzat  a  Perpinyà pel   Consell  General  dels 

Pirineus Orientals, el 23 de juny  2007. 

•Ponència  “Llengua  i  Economia  a Catalunya  i  Gal·les”  al  seminari  Els efectes  

econòmics  i  ocupacionals  de  la  llei  de  protecció  del  friulà,  organitzat  per 

SERLING (cooperativa  lingüística  friülana)  a Colorêt  di  Montalvan  Udin  (Friül), 

el 26 i 27 de juny.  http://www.serling.org

•Reunió  amb  dirigents  de  l’Acadèmia  Europea  de  Bozen  (Tirol  del  Sud)  per  

programar  una sèrie d’activitats  relacionades amb  la CONSEU 2008. Entrevista 

a la Rai-TV sobre el treball  del CIEMEN i l’Europa de les Nacions. A Vic (Ladina):  

participació  a l’assemblea  del  Buró  Europeu  per  a les  Llengües  minoritzades 

(octubre). 

•Reunions  a Udine  (Friül)  per  a explicar  la pedagogia  que  segueix  el  CIEMEN 

per  a fomentar  el respecte i  l’ús  de les llengües  i  cultures  minoritzades (12-15 

desembre).

•Participació  en el simposi  de l’EBLUL, celebrat  a Vic/Vigo  di  Fassa (Ladínia), en 

el  marc  del  PFD (Partnership  for  Diversity ).  El  PFD 2007  estava  dedicat  a 

“Llengües  Minoritàries  i  Mitjans  de Comunicació:  Competint  per  l'Èxit”  (del  27 

al 29 de setembre).

•Participació  (ponent  a  la  taula  rodona  final  de  conclusions)  al  Congrés 

Internacional  de Mercator  “El  Futur  de la Política de l'Ensenyament  Plurilingüe 

a  Europa”  a  Ljouwert  (Frísia,  Països  Baixos),  del  21  al  23  de  novembre.  

http://www1.fa.knaw.nl/mercator/conferences/mercator_conference_nov07.html

•Assistència al Congrés de les Llengües del Caucas 2007 a l'Institut  Max  Planck 

de  Leipzig  (Alemanya)  del  7 al  9 de  desembre.  L'objectiu  era  fer  contactes  i  

obtenir  informació  de primera mà de les llengües i pobles del Caucas. 

http://www.eva.mpg.de/lingua/conference/07-

CaucasusConference/index.html
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3.  PARTICIPACIÓ  EN ORGANISMES  NACIONALS

El CIEMEN participa  activament  en diverses organitzacions  o activitats  d’àmbit  

nacional  (n’esmentem  a continuació  les principals): 

3.1.  Plataforma  pel  Dret  de Decidir  (PDD)

El CIEMEN fou  una  de les entitats  que  va participar  en la  campanya  “Per  un 

estatut  digne”,  que  va  aplegar  més  d’un  centenar  d’entitats.  Aquesta 

plataforma, conjuntament  amb quatre més, va lliurar  al president  del Parlament  

un  text  en  el  qual  es  fixaven  els  punts  que  totes  aquestes  entitats  creien 

irrenunciables en el text  del renovat  Estatut  català. 

Fruit  d’aquests  contactes,  va  sorgir  la  Plataforma  pel  Dret  de  Decidir,  que  va 

iniciar  els  seus treballs  el  mes  d’octubre  de  2005 i  que  ha  tingut  com  a seu 

l’Espai  CIEMEN.  La  nostra  entitat  ha  estat,  des  del  primer  moment,  molt  

implicada  en  la  promoció  de  la  Plataforma  i  en  l’organització  de  la 

manifestació,  el  18 de febrer  de 2006, definida  com  a històrica  pels  centenars 

de milers de persones que va aplegar. 

Durant  l'any  2007, les principals  activitats  de la Plataforma  pel  Dret  de Decidir  

han  estat  l'inici  de recollida  de signatures  per  demanar  el  Dret  del  Parlament  

Català  a  convocar  referèndums  i  la  nombrosa  manifestació  del  dia  1  de 

desembre de 2007 pel Dret de decidir  sobre les nostres infraestructures.

L'aportació  del CIEMEN a la PDD ha estat important  en dos àmbits:

•Infraestructura de la Plataforma:  la cessió de l'Espai  des d'on  es realitza el dia 

a  dia  de  la  Plataforma,  les  sales  a  disposició  d'assemblees  i  reunions, 

magatzems...i, en general, totes les infraestructures.

•Personal que hi  col·labora:  el  CIEMEN ha donat  suport  en l'àmbit  informàtic,  

secretaria,  logística...  i  també  en  l’organització  dels  diversos  actes  de  la 

Plataforma.  També té un paper rellevant  en les decisions de caire organitzatiu  i 

polític. 

3.2.  Fòrum  Català  per  al Dret  a l’Autodeterminació  (FOCDA)

Com  a membre  del  Fòrum  Català per  al  Dret  a l’Autodeterminació  (FOCDA) el 

CIEMEN ha col·laborat  en un estudi  sobre  les noves idees i formes  d’aplicar  el 

dret a l’autodeterminació  als pobles que encara avui  no poden exercir- lo.
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3.3.  Observatori  de la Llengua  Catalana  

El CIEMEN, que és una entitat  fundadora de l’Observatori,  participa en les seves 

reunions  i  dóna  el  seu  parer  sobre  els  diversos  informes  que  el  mateix  

Observatori  elabora i publica durant  l’any  sobre l’estat de la llengua catalana. 

També  ha participat  en la  realització,  per  part  de l’Observatori,  del  butlletí  en 

llengua anglesa anomenat  Catalan Language News , sobre diversos aspectes de 

la llengua catalana.

3.4.  Europa  Diversa

Participació  en  la  reunió  de l’entitat  “Europa  Diversa”  (de la  qual  el  CIEMEN 

forma  part)  per  a  estudiar  un  programa  d’activitats  relacionades  amb  el 

plurilingüisme. 

3.5.  Cercle  XXI

Participació  en  les  reunions  d’aquesta  entitat  que  reuneix,  periòdicament,  

diverses  persones  del  món  acadèmic  i  associatiu,  per  estudiar  les  respostes 

que cal donar  a les situacions difícils per què passa la llengua catalana.

4.  PARTICIPACIÓ  EN CAMPANYES  I ACTES  NACIONALS  

4.1.  Onze de Setembre:  Fira de la Terra  i Festa  de la llibertat  

El CIEMEN, conjuntament  amb  altres entitats,  participa  a la Comissió  Onze de 

Setembre,  responsable  de l’organització  dels  actes que  es celebren  a l’Arc  de 

Triomf  el  dia  Onze de  Setembre  i  que  tenen  com  a actors  membres  de  la 

societat civil.

Alhora, el CIEMEN col·labora amb el col·lectiu  Gent de la Terra en l’organització  

de  la  Fira  de  la  Terra,  que  aplega  més  d’un  centenar  d’entitats  i  moviments  

socials a l’Arc del Triomf  de Barcelona. 
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4.2.  Campanya  Pel  català  a l’escola  

El  CIEMEN  ha  estat,  durant  el  2007,  un  dels  principals  impulsors  de  la 

reactivació  de la campanya  unitària  Pel Català a 

l’Escola,  nascuda  el   2004 arran  de l’aprovació  

del  Decret   830/2003 de  la  LOCE. Enguany,  la 

posada  en  marxa  de  la  campanya  ha  estat 

provocada  per  l’aprovació,  per  part  del  Govern  

espanyol,  del  Reial  decret  1513/2006 de la  LOE 

pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims  

en l’educació primària  i que estableix  l’obligació  

d’impartir  un  mínim  de tres hores de llengua  castellana  a primer  i  segon  cicle 

de  primària.  El  CIEMEN  va  considerar  que  aquest  Reial  decret  no  tenia  en 

compte les diferents realitats lingüístiques i models escolars que hi ha a l’Estat i 

que opta obertament  per una política uniformitzadora  amb la introducció  d’una 

hora  més  de  llengua  castellana.  A  més  a més,  en  opinió  del  CIEMEN, l’Estat 

ignora  el  model  d’escola  catalana  en llengua  i  continguts  adoptat  al  Principat  

durant  els últims  trenta anys, amb el consens i el suport  de la societat  civil,  i la 

persistència  de  les  dificultats  que  impedeixen  l’extensió  de  l’ús  social  del  

català. Per aquests motius, el CIEMEN va col·laborar  activament  en la renovació  

de la pàgina web  de la campanya (www.pelcatala.lateneu.org ), la redacció d’un  

nou  manifest,  la  celebració  d’una  roda  de  premsa  el  dia  15  de  març, 

conjuntament  amb  d’altres  entitats  promotores  com  ara la  CAL, Intersindical, 

Plataforma  per  la  Llengua,  FAPAC,  SEPC, Òmnium  Cultural  i  USTEC,  i  la 

recollida  de signatures, que va arribar  a una xifra aproximada d’unes 35.000.

4.3.  Participació  en conferències,  seminaris  i simposis nacionals  

•Conferència sobre els drets dels pobles a Manresa, en el marc de les Jornades 

sobre les cultures dels pobles indígenes d’Amèrica Llatina (19 de gener).

•Participació  i  conferencia  al  Congrés  sobre  el  futur  de les llengües  a Europa, 

celebrat a la Universitat  de Santiago  de Compostela, del 9 a l’11 de juliol.

•Participació  en  una  taula  rodona  sobre  el  tema  “La  construcció  dels  Països 

Catalans  en  el  nou  context  europeu”,  celebrada  a  la  Casa de  la  Cultura  de 

Girona (7 de juliol).
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•Participació  a  les  Jornades  del  GELA  (Grup  de  Recerca  de  les  Llengües 

Amenaçades) a la  Universitat  de Barcelona amb el tema: el treball  del  CIEMEN 

sobre la diversitat  lingüística-cultural  i la convivència (26 d’octubre).
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ÀMBIT  DE COOPERACIÓ  

Un  dels  objectius  del  CIEMEN per  a l’any  2007 en l’àmbit  de la cooperació  ha 

estat  avançar  en  el  reforçament  de  l'àrea  de  cooperació  internacional  al 

desenvolupament  i  potenciar-la. En aquesta línia  s’han  ampliat  els projectes al 

Kurdistan  turc  i  la  treballat  la  sensibilització  a Catalunya  sobre  la  mediació  i 

prevenció  de conflictes a l'Àfrica occidental.

1.  PARTICIPACIÓ  EN ORGANISMES  DE COOPERACIÓ

1.1.  Xarxa  de pobles sense estat  del  Mediterrani   

Els passats  14,  15, 16 i  17 novembre  es va  celebrar  trobada  de  la  Xarxa  de 

pobles  i  comunitats  no  plenament  reconegudes  de  la  Mediterrània.  Les 

jornades  es van  coorganitzar  amb  Sodepau  sota 

el  títol:  “Construïm  un  espai  Mediterrani  per  la 

pau,  la justícia  i  els drets  dels  pobles”.  Van tenir  

lloc  al Seminari  Martí  Codolar  en forma  de tallers 

pràctics  per  afavorir  un  treball  més  participatiu  i 

creatiu  com a primer  esglaó per a la creació d'una  

Xarxa  de  pobles  sense estat  de  la  Mediterrània,  

cohesionada  per  a futures  cooperacions  i  treballs 

conjunts.  Actualment  estem  treballant  en  la 

continuació  i desenvolupament  d'aquesta xarxa.

Hi ha més informació  al bloc: http://gensmediterranea.blogspot.com/  .

1.2.  Xarxa  Cornisa

La Xarxa  Cornisa és  una  vertebració  d’entitats  i  associacions  (Sodepau, 

Desenvolupament  Comunitari,  Entrepobles, Rai i Sodev) que treballen  plegades 

per  cooperar  amb  el  Marroc,  però  no  solament  des  de  la  perspectiva  de 

desenvolupar  projectes  «de  desenvolupament»,  sinó  per  fer-ho  amb  una 

perspectiva  més  global:  buscar  complicitats  diverses  per  cooperar  des  d’una  

perspectiva transversal i integral  al Marroc, i a Catalunya. La cooperació  entesa 

com  a suport  a una societat  civil  que busca transformar  la societat,  la cultura, 
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l’economia  marroquina,  i que treballa  per implicar  en un procés participatiu  les 

persones d’origen  marroquí  que són a Catalunya. 

Sota  el  marc  de la  Xarxa  Cornisa,  de la qual  el  CIEMEN ha esdevingut  part,  i  

convidat  per  Sodepau,   el  CIEMEN va viatjar  a la  Cabília  Algeriana,  durant  el 

mes  de  febrer,   a  fi  de  detectar  interlocutors  i  projectes  per  a  contribuir  al  

desenvolupament  social i cultural  de la Cabília. 

2.  PROGRAMES  DE COOPERACIÓ

2.1.  Palestina

Durant  el  2007  s'ha  realitzat  el  projecte  de  formació  de  joves  refugiats  i  

desplaçats palestins subvencionat  pel Ministeri  d’Educació de l’Estat espanyol.  

Aquest  any  hem  rebut  més  subvencions  per  a  la  continuació  del  mateix  

projecte  a  Palestina  dins  de  les  convocatòries  del  2007  de  les  institucions  

catalanes.  Així,  el  Fons Català  de Cooperació  al  Desenvolupament  i  l'Agència  

Catalana de Cooperació  al Desenvolupament  han aprovat  el projecte de cultura  

de pau amb Palestina per desenvolupar  al llarg  del 2008, titulat  “Formació  dels 

joves  refugiats  i  desplaçats  palestins  en  perspectiva  històrica  i  drets  humans  

per a la millora  de la governabilitat  democràtica”.

El projecte  s'emmarca  en el Memorial  de la Nakba 

(expulsió  de la població  palestina  de les seves llars 

arran  de la proclamació  de l'Estat  d'Israel  al 1948), 

que aquest  any commemora  el seixantè aniversari,  

i  forma  part  d'una  campanya  de  sensibilització  i 

recuperació de la memòria  històrica palestina.

La campanya  esta formada  per  diferents  activitats 

que es poden dividir  en dues parts: d’una banda, la 

part  d’activació  i formació  dels joves per millorar  la 

capacitat  dels joves refugiats  i  desplaçats palestins 

per  a la defensa dels seus drets  i  la construcció  de 

la democràcia; i  per  altra  banda l'organització  i  mobilització  dels joves formats  

per a que donin  suport  a les activitats commemoratives previstes durant  el mes 

de maig  amb motiu  de la Nakba.
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Les activitats  formatives  adreçades als  joves  comprenen  activitats  d'educació 

formal  i  no  formal.  L’educació  formal  contempla  classes  teòriques  sobre 

història  i  geografia  de Palestina,  drets  humans,  dret  internacional  i  drets  dels 

refugiats;  i  en  quant  a la  no  formal,  classes  i  activitats  diverses  (artístiques, 

culturals, etc.), i el camp de treball  d’estiu  entre nois i noies de 13 a 17 anys de 

Cisjordània, la Franja de Gaza i palestins d'Israel de Haifa i Natzaret. 

Els beneficiaris  del  projecte  són els membres  i  voluntaris  de les organizacions 

de  les  comunitats  de  refugiats  i  desplaçats  palestins  de  la  Franja  de  Gaza i 

Cisjordània. Es calcula que les activitats beneficiaran a 300 joves d'entre  13 i 17 

anys en igualtat  de gènere. La formació  rebuda pels joves es socialitza entre la 

resta de joves de les diferents organitzacions per la qual cosa l'impacte sobre la 

població  és més ampli.

Amb  aquest  projecte  es  vol  incrementar  l’apropament  entre  israelians  i 

palestins  mitjançant  la  creació  de  ponts  de  diàleg  per  construir  la  pau.  La 

contrapart  és l’associació  BADIL, que treballa  pels drets dels refugiats,  ubicada 

a Betlem (Cisjordània, Palestina). 

2.2.  El Perú

L'any  2007 ha finalitzat  el projecte  “Millora  de l’autonomia  i  seguretat  jurídica 

dels  territoris  dels Pobles Indígenes de la conca del  riu  Marañón”.  El projecte, 

consorciat  amb  l'associació  catalana  “Alternativa  -  intercanvi  amb  pobles 

indígenes”  i  implementat  per  l'Associació  AIDESEP  (Asociación  para  el 

Desarrollo  de la Selva Peruana), que és l'entitat  indígena que aplega els pobles 

amazònics de Perú, es realitza a les províncies d’Alto  Amazones i Datem. 

Aquest  projecte  ha servit  per  a la  digitalització  de  40 territoris  indígenes  i  la 

seva posterior  titulació  de forma comunitària.

2.3.  El Kurdistan  turc  

Durant  el  2007 s’ha  concretat  el  projecte  de  col·laboració  del  CIEMEN  amb  

entitats  del  Kurdistan,  iniciat  el  2006,  per  a  la  formació  de  professorat  de 

llengua kurda. El projecte, intitulat  “Formació  de formadors  de llengua kurda”  i 

subvencionat  per  l'Agència  Catalana de Cooperació  al  Desenvolupament,  s'ha 

iniciat  al darrer  trimestre de l’any i és previst  de desenvolupar- lo durant  el 2008. 
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L'acció  s'ha  dissenyat  i  s’està  executant  per  l'associació  Kurdi-der  en 

col·laboració  amb el CIEMEN i té tres eixos principals: 

− el  primer  consisteix  en  una  política 

de  visibilització  dels  tallers  de 

formació,  cosa  que  implica  l'edició  

de  material  propagandístic  i  de 

sensibilització  i   l’organització  de 

xerrades  de  presentació  arreu  del 

territori;  

− el  segon  eix  es basa en la  creació  i 

publicació  de material  didàctic que s’adigui  a les necessitats de formació  de 

professors, i 

− el  tercer  consisteix  en  la  posada  en  marxa  de  25 tallers  que  cobriran  la 

demanda ja existent  i la que es derivarà de les activitats de propaganda. 

Aquests  tallers  es  duran  a  terme  a  la  localitat  (d’Amed)  Diyarbakir.  

Paral·lelament  es  crearà  una  borsa  de  voluntaris  que  servirà  per  enviar  

professors  allà  on  hi  hagi  demanda  d’aprenentatge  arreu  del  territori  kurd  de 

Turquia. 

3.  PROGRAMES  DE  SENSIBILITZACIÓ  

3.1.  Col·laboració  amb l’associació  AFRICAT

El CIEMEN ha col·laborat de forma consorciada amb l’associació AFRICAT en el 

projecte anomenat “ Promoció i  foment de les cultures africanes com a eina de 

diàleg intercultural  mitjançant  contes africans i  metodologies de resolució  de 

conflictes”, que ha estat subvencionat per l 'ACCD. 

El  projecte  es  basa  en  un  seguit  d'entrevistes  a  persones  immigrades 

procedents de l’Àfrica occidental (en particular de Gàmbia i  Senegal) sobre les 

estratègies  emprades  pels  seus  grups  ètnics  respectius  per  a  fomentar, 

mantenir i consolidar la pau. La informació que es tregui d’aquestes entrevistes 

es complementarà amb lectures d’obres especialitzades, a fi de definir millor el 

marc teòric general de la prevenció i  la resolució pacifica dels conflictes en els 

grups ètnics escollits  (i  per  extensió  en altres grups semblants). Tota aquesta 
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informació  es  contrastarà  també  amb  entrevistes  a  africanistes  catalans  i 

l’examen de les teories europees sobre la prevenció i la resolució de conflictes. 

De tota aquesta investigació (les entrevistes i  els estudis) en sortirà un llibre el 

contingut  del  qual es vertebrarà al voltant  de tres eixos principals: l’anàlisi  de 

les metodologies africanes de la pau; l’examen de la possible contribució de les 

mateixes metodologies a la temàtica de la pau; la presentació d’una bibliografia 

comentada  sobre  la  problemàtica  de  la  resolució  dels  conflictes.  D’aquest 

treball en sorgirà també un material didàctic destinat a les escoles per a donar 

a conèixer  els trets més importants de la cultura de la pau en l’univers ètnic 

africà.

3.2. Documental sobre els moviments indígenes a l’Índia 

El CIEMEN col·labora en la  producció  d’un  documental  sobre Janadesh 2007, 

nom  de la campanya  de desobediència  civil  que culminà  amb  la marxa  a peu 

de 350 km de Gwalior  a Delhi.  Es tracta d’una acció no-violenta organitzada per  

Ekta Parishad, moviment  gandhià que té com a objectiu  la redistribució  justa de 

les  terres  entre  els  adyvasi ,  pobladors  originaris  de  l’Índia,  i  les  castes  més 

desafavorides. Amb  aquest documental,  el CIEMEN es proposa donar  testimoni  

d’un  esdeveniment  en el qual  participaren  25.000 persones i la finalitat  del  qual 

era comprometre  el Govern  indi  a adoptar  mesures per solucionar  el problema 

dels  desposseïts  indígenes  i  intocables.  Un  treballador  del  CIEMEN, 

conjuntament  amb  un  equip  de  tres  professionals  externs  a l’entitat,  es van 

desplaçar  a la zona per  dur  a terme  les tasques de rodatge  durant  2 mesos. El 

documental,  en fase de postproducció,  vol  ser una pel·lícula  de ficció  coral  en 

què  el  contingut  teòric  i  el  rerefons  polític  només  sigui  una  de  les  trames  a 

seguir.  Per tant,  s’utilitzarà l’estructura  de la ficció  (introducció,  nus i desenllaç) 

per seguir  una sèrie de personatges prèviament  seleccionats al llarg  del viatge.  

El resultat  final  sortirà a llum  a final  de l’any 2008. 
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COMUNICACIÓ  CORPORATIVA

En el terreny  de la comunicació  corporativa, el departament  de comunicació  del 

CIEMEN s'ha  encarregat  en primer  lloc  de la projecció  externa  de l'entitat.  En 

aquest  camp,  s'ha  enviat  un  dossier  de  premsa  a  tots  els  mitjans  de 

comunicació  d'àmbit  català,  amb  informació  sobre  l'entitat  i  les  principals 

activitats programades l'any  2007. 

D'altra  banda,  s'han  dut  a terme  les següents  tasques de difusió  de cadascun  

dels actes públics del CIEMEN:

− Convocatòria  dels mitjans de comunicació.

− Contacte amb les seccions d'Agenda dels mitjans.

− Elaboració  i  enviament  de  notes  de  premsa  informatives  prèvies  a 

l'esdeveniment .

− Elaboració  i enviament  de notes de premsa posteriors  a l'esdeveniment.

Finalment,  s’ha  treballat  per  convertir  el  web  corporatiu  del  CIEMEN  en  un 

centre de recursos on es poden trobar  materials diversos:

− S’ha obert  un  nou  apartat  per  tal  de  posar  a disposició  dels  visitants  

documents  d’interès  -com  textos  de  conferències,  conclusions  de 

jornades i altres materials.

− S’ha  creat  un  nou  espai  amb  informació  sobre  les  exposicions  del  

CIEMEN.

D’altra  banda,  s'ha  continuat  actualitzant  els continguts  de la pàgina  web  amb 

la publicació  de notícies i actes d'agenda sobre l'entitat.  
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GUARDONS

Lliurats

L’entitat  ha  celebrat  la  XVIII  edició  dels  guardons  CIEMEN,  amb  els 

corresponents  actes  de  lliurament.  El  9  de  març  es  va  atorgar  el  guardó  

nacional  CIEMEN a l’Associació  Arrels,  per  la seva tasca a favor  de la llengua  i 

la  cultura  catalanes  a  la  Catalunya  del  Nord.  El  25 de  juliol  es  va  lliurar  el 

guardó  internacional  CIEMEN a Guido  Corniolo,  per la seva trajectòria  sindical  i  

cultural  en la defensa de la Vall d’Aosta i de les nacions sense estat europees.

Rebut

Concessió del Guardó  de l’Associació  de la Festa Nacional  dels Països Catalans 

a  Aureli  Argemí,  per  la  seva  trajectòria  caracteritzada  per  la  seva  constant  

defensa de la llengua i cultura catalanes.
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