
RELACIÓ D'ACTIVITATS - ANY 2000

Gener

 "Mercator: drets i legislacions lingüístics": el Programa Mercator: dret i legislació lingüístics és 
un projecte de la Comissió Europea que pretén difondre i afavorir la recerca de les llengües dites 
regionals o minoritàries. El CIEMEN realitza, per encàrrec de la Comissió Europea, i des de fa 10  
anys, la recerca sobre el marc normatiu de les llengües d'Europa; [ web ]

 Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics; [ web ]
Febrer

 Participació en els treballs previs per a l'elaboració de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat, iniciativa portada des de l'Ajuntament de Barcelona.

Març

 Conferència a la Universitat de Girona sobre els Drets Col·lectius. 
Abril

 IV  Simposi  internacional  de  llengües  europees  i  legislacions:  noves  aportacions  als  drets 
lingüístics des de la perspectiva de les noves legislacions a l'Unió Europea i la Declaració Universal 
de Drets Lingüístics, celebrat a la Vall d'Aosta entre el 13 i el 15 d'abril d'enguany i coorganitzat amb  
el Consell Regional de la Vall d'Aosta (link) i el Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de 
Drets Lingüístics; [ web ]. El Simposi va reunir diferents experts en legislació lingüística que vàren 
poder avaluar les novetats i les perspectives en aquest àmbit en el marc de la Unió Europea.

 Coorganització conjuntament amb el Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona  [ 
web ] i el GELA (Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades) de la jornada:  El Català: mirades al 
futur. Usos i legislacions. 

 Cicle de conferències a 5 països de la Unió Europea: en el moment que la Unió Europea està 
vivint una presa de consciència important dels drets lingüístics, el CIEMEN va pretendre aprofundir 
en el significat i la importància dels drets lingüístics i també en la promoció de noves legislacions 
lingüístics.  Les  conferències  es  van  dur  a  terme  a:  Ortisei,  Aberystwyth  i  Andorra  la  Vella. 
Conferència a Nantes, a la Bretanya,  Llibertats regionals respecte a la llengua i a la cultura: 
l'exemple català. Conferència a Ortisei, a Itàlia, Les llengües minoritzades en el futur a Europa. 
Conferència  a  Aberystwyth,  a  Gal·les,  Evolució  de  les  legislacions  lingüístiques  a  la  Unió 
Europea, Catalunya i Gal·les. Conferència a Andorra la Vella.

 Participació  en  la  Conferència  sobre  el  procés  de  pacificació  a  Euskadi,  a  la  Universitat  de 
Barcelona. 

 Participació en els treball previs i en la jornada sobre la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat,  
organitzat per l'Ajuntament de Barcelona.

 Participació en les jornades sobre els Casals de Catalunya en el món.

Maig

 Conferència sobre Sardenya a l'Aula Universitària de Badalona. 

 Conferència a Sabadell sobre L'Europa de les Nacions i els Drets dels Pobles. 
 Conferència a Manresa sobre els processos de pau a Irlanda del Nord. 

 Participació en el Fòrum Català per a la Carta Europea dels drets fonamentals de la Unió Europea. 

 Participació en les IX Jornades de sociolingüística: Llengua i ideologia, a Alcoi. 

Juny

 Publicació número 42 de la revista Europa de les Nacions.

 Intervenció de Taula rodona sobre el Dret a l'Autodeterminació, a l'Espai Mallorca.

 Conferència sobre els drets dels pobles en el simposi sobre la Pau, organitzat pel Centre Unesco a 
Manresa.

 Conferència sobre l'Europa de les Nacions a l'aula universitària del CIC

http://www.ub.es/ling/LingGen.htm
http://www.linguistic-declaration.org/
http://www.linguistic-declaration.org/
http://www.mercator-central.org/


 Participació en la clausura del Nou Congrés de Cultura Catalana.

 Participació en la inauguració de l'Eurocongrés 2000, Espais catalans i occitans.

 Col·laboració amb el grup Parlamentari d'ERC per a l'eleboració d'una proposta sobre la Carta dels 
Drets Fonamentals de la Unió Europea.

 Reunió  a  Bilbao  dels  representants  a  l'Estat  Espanyol  del  Buró  Europeu  per  a  les  llengües 
minoritzades, per coordinar els treballs per a la projecció de les llengües catalana, basca i gallega a 
Europa.

 Exposició  Terra,  de  Sebastià  Salgado,  a  Santa  Maria  de  Palautordera,  amb  una  conferència 
Defensant els drets construïm la pau.

 Exposició Terra, de Salgado, a Sant Pere de Torelló. 

Juliol

 Exposició Terra, de Sebastià Salgado, a Santa Maria de Corcó, amb una
conferència Defensant els drets construïm la pau.

 Participació a Dublín en els treballs de L'EBLUL, de promoció lingüística a Europa

 Participació en la Comissió Onze de setembre. 

Agost

 Participació en la iniciativa per a crear un fòrum o xarxa d'entitats catalanes.

 Preparació de propostes i pressupostos per a les obres de l'auditori.

Setembre

 Participació en els actes de la Comissió Onze de setembre.

 Participació a Brussel·les en el simposi sobre política lingüística a Europa.

 Participació en la Mostra d'Entitats de la Mercè 

 Proposta a l'Ajuntament de Barcelona sobre el coneixement de la diversitat cultural a la ciutat i el 
català com a element integrador.

 Exposició Terra, de Sebastià Salgado, a Riudarenes.

Octubre

 Cicle de Conferències: Defensant els Drets construïm la Pau: Euskadi.

 Exposició Terra, de Sebastià Salgado, Taradell

 Presentació a Girona de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics.

 Inici de campanya de difusió i adhesions municipals a la DUDL.

 Campanya de captació de socis, nova imatge corporativa.

 Posada en marxa de la nova WEB del CIEMEN

 Participació en la Fira d'ONGs de Manresa 

Novembre

 Cicle  de  Conferències:  Defensant  els  Drets  construïm  la  Pau:  Còrsega.  13  de  novembre. 
Dominique Verdoni

 Publicació del número 43 de la revista EUROPA DE LES NACIONS

 Cicle de Conferències: Defensant els Drets construïm la Pau: Palestina. 27 de novembre Dr Sami 
Abduljawad

Desembre

 Jornada sobre Legislacions Lingüístiques, on es presentaran les actes d'Aosta.

 Edició de les Actes del Simposi d'Aosta.

 Acte de lliurament dels Guardons del CIEMEN, i commemoració del 25 aniversari del CIEMEN 19 de 



desembre

 Cicle de Conferències: Defensant els Drets construïm la Pau: Catalunya. 19 de desembre

 La secció de solidaritat del CIEMEN ha posat més l'atenció en la preparació i realització d'activitats 
de cara a la sensibilització de la societat catalana en els temes de la defensa dels drets dels pobles 
perseguits i depauperats i en de la cooperació al desenvolupament, en el marc dels plantejaments 
que il·lustren la  convocatòria  internacional  del  2000 com a "Any de la  cultura  de la  pau".  Dins 
d'aquesta  línia  hem  de  situar  la  difusió,  amb  la  corresponent  explicació,  d'una  col·lecció  de 
fotografies de S. Salgado, en defensa del Moviment dels sense terra (Brasil), una activitat ja iniciada 
anteriorment,  amb el  suport  de  la  Fundació  pels  Drets  Col·lectius  dels  Pobles  (la  fundació  del 
CIEMEN), i ara incrementada en ocasió del cinc-cents aniversari de la "descoberta" del Brasil per 
part dels portuguesos. També s'està elaborant un material pedagògic en format CD sobre la cultura 
de la pau. 

 Exposició Terra, de Sebastià Salgado, Associació Dr Trueta de Vic.


