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         [ CONEIXEMENT ]



1. RECERCA

1.1. Xarxa Mercator per la Diversitat Lingüística

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, 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).

El  darrer  projecte  fet  per  la  Xarxa  va  ser  LEARNMe by  Mercator  sobre  diversitat

lingüística,  atorgat  per  la  Comissió  Europea  per  al  període  2013-2015.  L’any  2016,  fruit

d’aquest projecte de tres anys de durada, la Xarxa Mercator va publicar el Llibre blanc de la

diversitat lingüística, un volum que recull informacions detallades sobre el desenvolupament

del projecte, dades sobre les conferències i seminaris que es van dur a terme (a Aberystwyth,

Estocolm, Barcelona i Budapest), així com una sèrie de recomanacions i consideracions per a

tenir en compte quan es treballa amb la diversitat lingüística, ja sigui del punt de vista polític,

educatiu o dels mitjans de comunicació.

Com durant tots els anys anteriors, el CIEMEN va continuar contribuint durant el 2017

a  alimentar  la  Newsletter  mensual  de  la  Xarxa  Mercator,  que  arriba  a  més  de  2.000

destinataris.  L’arxiu  complet  de  la  Newsletter  es  pot  consultar  aquí:  https://www.mercator-

research.eu/en/news-archive/newsletter/ 

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 s’ha estat desenvolupant des de

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

https://www.mercator-research.eu/en/news-archive/newsletter/
https://www.mercator-research.eu/en/news-archive/newsletter/


fruit de la investigació. La publicació d'ambdós materials, inicialment prevista per al 2015, s'ha

hagut  d'ajornar  en  diverses  ocasions.  Continuen  en  preparació,  sense  una  data  fixa  de

finalització.

1.3. Visites d’estudi

D’igual manera que el 2016, el CIEMEN tenia previst dur a terme tres visites d’estudi i de

contacte amb organitzacions de pobles minoritzats,  gràcies al  suport de Diplocat.  Les tres

visites s’havien de fer a comunitats procedents del Gran Pròxim Orient i instal·lades a Europa,

per  fer  contactes  amb les  seves  entitats  més  representatives,  i  acostar-los  la  situació  de

Catalunya i les perspectives polítiques del país.

El programa de visites incloïa el col·lectiu assiri de Bèlgica, la comunitat karaïta de

Lituània  i  la  comunitat  jueva  de  França.  Malauradament,  l’aplicació  de  l’article  155  va

impossibilitar  l’execució  d’aquestes  visites,  que  estaven  programades  per  als  darrers  tres

mesos de l’any.

2. PUBLICACIONS

2.1. Diari digital Nationalia

Com  cada  any, Nationalia

ha estat atent a l’actualitat

de  les  nacions  i  pobles

sense estat a Europa i a la

resta del món. Entre altres

qüestions, 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.



El 2017 ha estat el primer any que Nationalia s’ha deixat d’actualitzar diàriament i s’ha

fet  una  aposta  per  publicar  menys  continguts  però  més  extensos  i  amb  més  profunditat.

Igualment, cada setmana s’ha publicat un recull de notícies en format breu. Aquest format és

una aposta a llarg termini que es mantindrà durant el 2018.

Dins de la lògica d’aquest nou enfocament, s’ha iniciat una nova sèrie de reportatges en

profunditat sobre els col·lectius residents a Catalunya provinents d’altres països del món on es

troben en situació de minorització. La sèrie, sota el títol “Identitats diverses i resistents”, està

finançada  per  l’Agència  Catalana  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  la  Direcció  General

d’Acció  Cívica  i  Comunitària  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  Barcelona.

Durant el 2017 s’han publicat quatre reportatges (armenis, quítxues, amazics i sikhs) i durant

el 2018 se’n publicaran deu més.

També s’ha apostat per ampliar la informació de context de les fitxes de   Nationalia  .

Durant el 2016, Nationalia ha tingut més de 63.500 visites amb més de 42.000 usuaris

únics. El compte de Twitter ha superat els 2.500 seguidors i el de Facebook, els 2.100.

2.2. Col·lecció “Drets Col·lectius”

El  CIEMEN  va  estrenar  al  principi  de  2017  una  nova  col·lecció  de  dossiers  divulgatius

especialitzats.  Sota  el  títol  de  “Drets  Col·lectius”,  la  col·lecció  se  centra  en  qüestions

relacionades  amb els  drets  col·lectius  dels  pobles  i  es  caracteritza  per  incorporar  com a

elements transversals d'anàlisi els drets de les dones i les polítiques públiques.

Durant el febrer de 2017 es van

publicar  els  tres  primers  títols  de  la

col·lecció, que s’havien preparat durant

el  2016:  Alternatives econòmiques des

dels  pobles  sense  estat,  Pobles

indígenes  d’Amèrica  Llatina i  Dones,

feminismes diversos i drets col·lectius. 

L’octubre de 2017 es va publicar

el  quart  número de  la  col·lecció,  Dones,  drets  col·lectius  i  conflictes  armats,  que  va  anar

acompanyat d’una presentació pública, en col·laboració amb la Lliga dels Drets dels Pobles, a

https://www.nationalia.cat/fitxes
https://www.nationalia.cat/fitxes
https://www.nationalia.cat/dossier/11023/identitats-diverses-i-resistents


l’Aliança Francesa de Sabadell, amb participació dels quatre autors i autores del dossier, el 21

de novembre.

Durant  el  2018 està prevista la  publicació del  cinquè títol,  sobre el  poble amazic a

Catalunya.

2.3. Web www.accesue.cat

El  CIEMEN  i  la  consultora

especialitzada  MAC  Partners  van

presentar l’octubre de 2016 el nou web

www.accesue.cat,  concebut  com  un

complement  del  curs  de  projectes

europeus  (vegeu punt  3)  que  ambdues

organitzacions  ofereixen  anualment.  El

web, amb el suport de l’Ajuntament de

Barcelona,  inclou informació  útil  per  a

les  ONG  catalanes  que  vulguin

internacionalitzar-se, tant pel que fa a la seva tasca d’incidència política i social a Brussel·les

com a la captació de recursos que ofereixen les convocatòries de la Unió Europea.

El web ha estat ampliat en una segona actuació durant l’any 2017, que ha inclòs noves

informacions relatives a les possibilitats d’incidència de les entitats catalanes a Europa.

2.4. Web www.barcelonaciutatdacollida.cat

Durant  el  2017 s’ha mantingut  el

web  creat  pel  CIEMEN  el  2016

amb informació sobre què s’entén

per  “refugiat”,  quines  dinàmiques

els forcen a fugir dels seus països i

com  funciona  l’asil.  També  inclou

una  guia  sobre  què  pot  fer  una

persona  resident  a  Barcelona  per

ajudar aquestes persones.

http://www.accesue.cat/


El web incorpora a més informacions històriques de context sobre el refugi de catalans

fora del nostre país i exemples de persones il·lustres que en el seu moment van ser refugiades.

També s’hi presenten tres casos actuals de conflicte i refugi (Síria, Iraq i Kurdistan) amb vídeos

d’entrevistes amb persones refugiades.

3. CURSOS

3.1. Seminaris universitaris a Barcelona, Girona i Lleida

El febrer de 2017 el CIEMEN va organitzar dues edicions del seminari “Identitats · nacions ·

estats · transformacions”, adreçat a universitaris dels àmbits de les ciències socials i de les

humanitats i centrat en les identitats col·lectives (i, dins d’aquestes, més específicament de les

nacionals) amb l’objectiu de copsar tant la centralitat

que han tingut en la conformació de la mena de món

en què vivim,  com la que encara mantenen avui  i,

previsiblement,  en  un  futur  immediat.  Les  dues

edicions es van fer a la seu del CIEMEN a Barcelona i

a la Universitat de Girona, totes dues impartides pel

professor  Antoni  Estradé  i  amb  participació  d’una

seixantena d’alumnes en total.

En dos dies dels mesos de maig i de juny, el

CIEMEN  i  el  Grup  d’Estudis  de  la  Cultura  i  les

Identitats de l’Europa Contemporània (GECIEC) de la

Universitat de Lleida van organitzar un altre seminari

universitari,  “Feminismes,  identitats  i  drets

col·lectius”, impartit per les professores Maria Rodó,

Günes  Öztürk  i  Berivan  Sarikaya.  El  seminari  va

plantejar-se com una aproximació al marc conceptual de la relació entre identitats i feminismes

i el  debat  polític  sobre drets  col·lectius i  feminismes,  i  va fer esment especial  del  cas del

moviment de dones kurdes. Hi van assistir una vintena d’alumnes.



3.2. Projectes europeus per a ONG

El CIEMEN va coorganitzar un any més, conjuntament amb la consultora MAC Partners, dues

noves edicions —sisena i setena— del curs “Projectes europeus per a ONG”,  destinat a les

entitats  catalanes  que  es  volen

internacionalitzar.  El  curs  dóna

eines  perquè les  organitzacions

puguin  fer,  de  forma

independent, els primers passos

per  apropar-se  a  la  realitat

europea  i  a  les  seves

possibilitats. 

Les  dues  edicions  van

tenir lloc entre maig i juny —la

primera—  i  entre  setembre  i

octubre —la segona. Els alumnes que ho van desitjar van poder completar la formació amb una

visita de treball a Brussel·les, l’octubre. En total, una cinquantena de persones van completar

aquestes formacions.

3.3. Escola d’Estiu 2017

El  CIEMEN  va

celebrar  la  segona

edició  de  la  seva

Escola  d’Estiu,  una

aposta amb vocació de

consolidar-se a mitjà i

llarg termini.  Entre el

3  i  el  8  de  juliol,

l’Escola  d’Estiu  va

oferir  als  participants

un programa plural de ponències, taules rodones, tallers i visites amb experts —tant del món

acadèmic com de l’associatiu— en la temàtica de la gestió del multilingüisme social.  L’Escola

d’Estiu va tenir un caràcter internacional, amb 11 alumnes provinents de Catalunya, País Basc

i Galícia.



L’edició 2017 va dur per títol “Llengües d’aquí i d’arreu: per una gestió catalana de la

diversitat lingüística”. Va abordar la situació actual del multilingüisme a Catalunya a través de

tres  grans  prismes:  un,  la  diversitat  lingüística  al  món  i  al  país,  entesa  des  de  diferents

paràmetres socials; dos, la tasca de preservació a Catalunya de les llengües procedents de

fluxos migratoris recents, amb esment especial d’aquelles minoritzades en origen, i tres, els

reptes en l’adquisició de la llengua catalana per part dels col·lectius amb bagatges culturals

diferents. 

El  2018  és  prevista  la  celebració  de  la  tercera  edició  de  l’Escola  d’Estiu,  amb un

programa que recupera les línies de la primera edició, centrada en la interrelació dels drets

col·lectius i els drets de les dones.

3.4. Seminaris sobre el Kurdistan

El 5 d’octubre, la documentalista kurda Hatice Kamer va oferir, organitzat pel CIEMEN i amb

el suport del Programa Ciutats Defensores dels Drets Humans, un seminari sobre la situació de

les dones kurdes, llibertat de premsa i situació dels mitjans de comunicació al Kurdistan del

Nord (Turquia).  Van participar-hi  12 persones,  seleccionades per perfils  activistes de drets

humans i acadèmics de la UAB, UPF, UB i UVic.

Posteriorment, el 4 de desembre, el CIEMEN va organitzar un altre seminari, en aquest

cas ofert  per Bahar Munzir,  directora de l’ONG PDO, del  Kurdistan del  Sud (Iraq).  El  seu

seminari, “Les dones iazidites als moviments socials kurds abans i després d’Estat Islàmic”, va

ser  seguit  per  12  persones,  seleccionades  per  perfils  acadèmics,  activistes  feministes  i

periodistes.

4. XARXES

4.1. 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  mitjà  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 com va ocórrer ja el 2014, 2015 i 2016, el CIEMEN no va

poder assistir a l'assemblea de la Xarxa NISE.

4.2. 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 2017 el CIEMEN va assistir a l’assemblea

general  del  CMC,  celebrada  l’1  d’abril  a  Katowice

(Silèsia, Polònia), i va participar en les activitats pròpies

de la xarxa. Un dels aspectes destacats de l’any va ser la

publicació,  per part del  CMC i  l’ALE, del  llibre  Imagi-

nation, sobre la història d’aquestes dues organitzacions a

través  dels  seus  cartells  polítics.  En  aquest  llibre  el

CIEMEN es va encarregar de redactar el capítol dedicat a la solidaritat internacionalista, per

part del president emèrit del CIEMEN, Aureli Argemí.

4.3. Linguapax

El CIEMEN va deixar de tenir participació en la Junta de Linguapax el 2017, quan va tenir lloc

la renovació de la Junta.



5. DOCUMENTACIÓ I EXPOSICIONS

5.1. 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.  Comptat amb metres de prestatgeria, el fons ocupa

uns 88 metres de revistes i 84 metres de llibres i opuscles. 

Una  tasca  pendent  era  la  de  reorganitzar  la  biblioteca  del  CIEMEN  amb  criteris

estàndards.  Amb  aquest  objectiu  es  van  establir  contactes  amb  el  grup  GRENS  de  la

Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb la idea que una col·laboració entre el CIEMEN i la UPF

fes possible una catalogació de la biblioteca i hemeroteca, i la cerca d’un espai més adequat. 

Després  que  el  2016  el  CIEMEN  i  la

UPF  arribessin  a  un  acord  verbal  perquè  el

CIEMEN cedís a la universitat el seu fons en un

acord de  comodat,  la  seva signatura formal  i

final  es  va  fer  el  25  d’abril  per  part  del

president  del  CIEMEN,  David  Minoves,  i  el

rector de la UPF, Jaume Casals, amb presència

del  director  de  GRENS,  Enric  Ucelay  Da-Cal

(d’esquerra a dreta a la imatge). En  virtut

d’aquest  acord,  el  CIEMEN  cedeix  el  fons  per  a  un  període  de  20  anys  i  el  continuarà

alimentant amb noves aportacions. Després de ser processat i catalogat, la UPF el posarà a

disposició  d’alumnes  i  investigadors.  En  una  segona  fase,  s’estudiarà  la  possibilitat  de

digitalitzar-ne una part i d’elaborar estudis a partir dels seus continguts.

5.2. Arxiu audiovisual i fotogràfic

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.



També s’han anat penjant enregistraments d’alguns actes del CIEMEN. Es poden trobar

al canal de YouTube de l’entitat: https://www.youtube.com/user/CIEMENcat 

5.3. 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”).  El  2015, el  CIEMEN va esdevenir dipositari  d'una nova exposició

(“Premsa i dictadura: l’abat Escarré a ‘Le Monde’”), sobre el 50è aniversari de les declaracions

que l'abat de Montserrat va fer a aquell diari francès i que van precipitar el seu exili a Itàlia,

uns fets que, indirectament, van ser a la base de l'origen del CIEMEN mateix a Milà.

6. PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES

Com és habitual des de fa vuit anys, el CIEMEN ofereix places perquè alumnes d'universitats

catalanes —i en alguns casos també de fora— hi duguin a terme les seves pràctiques.

Durant el 2017 dos alumnes han aprofitat aquesta oportunitat al CIEMEN. Els temes

tractats en les pràctiques d’aquests alumnes han estat el Kurdistan, la diversitat religiosa, els

pobles indígenes i el suport a la redacció d’articles a Nationalia.

https://www.youtube.com/user/CIEMENcat


          [ PAÏSOS CATALANS ]



1. XARXES I FÒRUMS

1.1. Pacte Nacional pel Referèndum

Durant el 2017, el CIEMEN va mantenir

la  seva  participació  en  les  reunions  del

Pacte Nacional pel Referèndum, convocat

pel  president  de  la  Generalitat  (fins  al

2016 Pacte Nacional  pel  Dret  a Decidir,

en el qual el CIEMEN també prenia part).

El  president de l’entitat,  David Minoves,

va  remarcar  la  importància  de  la

internacionalització  i  de  la  cerca  de

suports globals per al referèndum català,

en  la  reunió  que  es  va  celebrar  l’1  de

febrer de 2017 (imatge). En aquest sentit, el CIEMEN es va sumar a la recollida de suports per

al manifest del Pacte (fet públic el mateix febrer) a través del web pactepelreferendum.cat.

1.2. 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 2017 i, per tant, va presidir

les reunions i l’assemblea general de la Plataforma.

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

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

anglesa: catalanmonitor.com 

1.3. 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.

http://www.catalanmonitor.com/


Com a plataforma, Somescola.cat agrupa més de 40 entitats cíviques, culturals i educatives. El

CIEMEN és membre de la xarxa i ha participat en les reunions de l’entitat.

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

1.4. Federació Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)

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

de les activitats regulars d’aquesta federació. 

Entre les activitats més destacades cal  esmentar les XVI Jornades de la FOCIR “La

diplomàcia de la Catalunya Estat: Nous Horitzons”, el 2 i 3 de març, a l’IEC, on va participar el

president del CIEMEN, David Minoves.

Més informació: www.focir.cat 

1.5. Campanya Som Països Catalans

La campanya Som Països Catalans és una eina de construcció nacional per afavorir que el

procés d’autodeterminació no fragmenti més la nació sinó que en reforci els vincles. Durant el

2017,  la  campanya  va  quedar  en  suspens,  i  el  CIEMEN  també  va  suspendre-hi  la  seva

participació.

1.6. Lluites Compartides

Fòrum, sota l’aixopluc d’Òmnium Cultural, que vol fer un reconeixement a totes les lluites que

han  contribuït  a  construir  el  nostre  país.  Amb  aquest  objectiu  impulsa,  acompanyat  de

persones i entitats que han participat en aquestes lluites, la campanya Lluites Compartides.

Lluites  Compartides  pretén  ser  un  espai  per  compartir  les  lluites,  i  fer  visible  i

reivindicar la feina de milers de persones anònimes que han treballat pel bé col·lectiu i han

contribuït a construir un barri, un poble, una ciutat, un país i un món millors.

http://www.focir.cat/
https://www.omnium.cat/somescola-cat


La campanya disposa d’un consell assessor del qual, en nom del CIEMEN, forma part

David Minoves. Durant els sis primers mesos de 2017, la campanya va dur a terme diverses

taules rodones relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre.

Més informació: lluitescompartides.cat

1.7. Lafede.cat

Com a membre de Lafede.cat (abans, Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament), el

CIEMEN va participar en les assemblees al si de la federació durant tot el 2017.

1.8. Stop Mare Mortum i Casa Nostra, Casa Vostra

El CIEMEN es va adherir el 2015 a la nova plataforma Stop Mare Mortum, que denuncia la

tragèdia que es viu a la mar Mediterrània, on milers de persones perden la vida mentre proven

d’arribar a Europa fugint de conflictes armats i de la precarietat dels seus països d’origen.

Durant el 2016, el CIEMEN ha participat en la comissió de comunicació de la plataforma.

Amb  un  objectiu  similar,  la

plataforma  Casa  Nostra,  Casa  Vostra

reclama  l’obertura  de  fronteres  per  a

l’acollida  de  refugiats.  El  CIEMEN  ha

participat d’aquesta dinàmica i, pel que fa a

l’activitat de 2017, va cridar la ciutadania a

manifestar-se  a  la  marxa  “Volem  acollir”,

tinguda el  18 de  febrer  al  centre  de Barcelona i  que  va aplegar entre 160.000 i  500.000

persones, depenent de les fonts.

1.9. Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

El 2016 es va constituir,  al  Parlament de Catalunya, l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels

Pobles.  El  CIEMEN,  com a  entitat  experta  en  la  qüestió,  va  ser  convidada  a  participar  i

intervenir en aquest fòrum.

https://lluitescompartides.cat/


La  difícil  situació  viscuda  pel  Parlament  durant  el  2017  va  impedir  l’extensió  de

l’activitat del CIEMEN en aquest fòrum. L’entitat espera poder continuar fent-hi aportacions a

partir de 2018, entre les quals les relacionades amb els col·lectius amb bagatge de cultura

minoritzada residents a Catalunya.

1.10. Taula per la Democràcia

El  CIEMEN  va  ser  una  de  les

desenes  d’entitats  socials,

culturals,  esportives  i

econòmiques de Catalunya que,

el  mes  de  setembre,  es  van

adherir  a  la  Taula  per  la

Democràcia  per  defensar  de

manera unitària el dret que té el

poble  català  a  decidir  el  seu

futur  polític.  Entre  les  entitats  van  destacar  els  sindicats  CCOO,  UGT,  Unió  de  Pagesos  i

Intersindical-CSC, que van signar el manifest al costat de les patronals PIMEC i CECOT. Altres

entitats signants van ser l’ANC i Òmnium Cultural, la Federació d’Assemblees de Pares i Mares

de Catalunya (FAPAC), la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), SOS Racisme o

el Sindicat de Periodistes de Catalunya.

1.11. En Peu de Pau

El CIEMEN forma part del grup d’entitats i col·lectius que ha impulsat la iniciativa social En

Peu de Pau amb l’objectiu de reforçar i coordinar la cultura de mobilitzacions pacífiques a

partir del feminisme, l’antimilitarisme i el cooperativisme, fruit d’una reflexió compartida sobre

la situació que es viu al país.

La voluntat d’En Peu de Pau és abordar l’extensió i socialització de les legítimes accions

socials i cíviques, de caràcter pacífic i no violent, que han caracteritzat les mobilitzacions de

defensa de drets i llibertats fonamentals i les respostes davant la deriva repressiva de l’Estat.

Deriva agreujada per l’empresonament dels presidents d’Òmnium Cultural i l’ANC.



En  Peu  de  Pau  la  conformen,  de

moment, entitats que ja han participat en

iniciatives pacifistes, com ara col·lectius

de  bombers,  agents  rurals,  camperols  i

estibadors,  la  campanya  Casa  nostra,

casa  vostra,  Universitats  per  la

República,  Comitès  en  Defensa  del

Referèndum,  Som  Defensors,  la

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, l’ANC, Òmnium Cultural i el Centre UNESCO de

Catalunya, a banda del CIEMEN.

Més informació: http://enpeudepau.cat/

1.12. Votaxmi

El CIEMEN, Gent de la Terra i Sí, amb Nosaltres van impulsar la campanya Votaxmi, amb la

voluntat de donar un espai de participació i visibilitat a aquelles persones que no podien votar

al  referèndum  de  l’1  d’octubre  sobre  el  futur  polític  de  Catalunya,  però  que  se  senten

interpel·lats pel procés català i se’n veien afectats, entre les quals aquelles persones d’origen

immigrant que viuen i treballen a Catalunya però que no disposen de la nacionalitat espanyola

i que aspiren a ser ciutadans amb drets polítics, igual que els altres, i els ciutadans de la resta

dels Països Catalans, que veuen en el procés català una oportunitat per reforçar la llengua i la

cultura que compartim i enfortir els seus propis processos d’emancipació.

La campanya va fer córrer vídeos per les xarxes socials amb testimonis de persones

afectades, que cridaven a votar al referèndum de l’1 d’octubre aquelles persones que sí que ho

podien fer. El 13 de setembre va tenir lloc l’acte central de la campanya, amb la participació,

com a  representació  de  les  persones  que  no  podien  votar,  de  l’escriptora  nord-americana

resident a Catalunya Liz Castro; l’investigador tunisià Taysir Azouz; l’actriu mallorquina Ona

Borràs;  l’escriptor mallorquí Carles Rebassa;  l’activista social  equatoriana Natasha Males i

l’activista social de la Casamance Omar Diatta. 

http://enpeudepau.cat/


        [ INTERNACIONAL ]



1. XARXES

1.1. Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles (XMDCP)

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  2017,  com  els  anys  anteriors,  la  secretaria  de  la  Xarxa  Mundial  pels  Drets

Col·lectius dels Pobles ha mantingut les vies de comunicació entre els membres de la Xarxa,

sense que hi hagi hagut activitats públiques.

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

Membre fundador, el CIEMEN participa des

dels  inicis  en  els  desenvolupaments  de  la

Xarxa  per  a  la  Igualtat  de  les  Llengües

Europees  (European  Language  Equality

Network, ELEN), creada el 2011 en defensa

de  les  llengües  més  amenaçades  del

continent. L’ELEN reuneix al voltant de 150

organitzacions que treballen per la defensa

dels drets lingüístics dels parlants de 45 llengües minoritzades a Europa. 

Els dies 10 i 11 de novembre de 2017, el CIEMEN va participar en l’Assemblea General

de l’ELEN, desenvolupada a València i organitzada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

Maria Areny (secretària del CIEMEN) hi va prendre part.



L’ELEN van  aprovar  per  unanimitat  dues  resolucions  sobre  Catalunya.  La  primera,

presentada per Plataforma per la Llengua, demanava l’alliberament dels presos polítics, la fi de

l’aplicació de l’article 155, garanties per a l’ús del català com a llengua vehicular a les escoles i

una investigació independent sobre les violències de les forces de seguretat espanyoles contra

els  votants  del  referèndum  de  l’1  d’octubre.  La  segona,  proposada  per  ACPV,  reclamava

específicament  la  llibertat  de  Jordi  Cuixart  i  Jordi  Sànchez,  presidents  respectivament

d’Òmnium i l’ANC.

El CIEMEN va aprofitar l’avinentesa per distribuir material informatiu sobre el model

lingüístic català entre els delegats assistents.

1.3. Plataforma Azadí de Solidaritat amb el Poble Kurd

La Plataforma Azadí de Solidaritat amb el Poble Kurd està integrada per entitats catalanes,

entre les  quals  el  CIEMEN, i  membres a títol  individual,  i  té  com a objectiu denunciar la

situació que pateix el poble kurd al seu país, el Kurdistan, donar difusió de la realitat d'aquest

poble —amb atenció especial per la lluita d’alliberament de les dones— i dur a terme accions

de solidaritat amb ell.

La Plataforma Azadí, durant el 2017, va desenvolupar tot un seguit d’accions destinades

als objectius assenyalats, entre les quals xerrades i concentracions de denúncia als atacs del

poble kurd davant del consolat turc de Barcelona. Va continuar també la tasca de difusió de la

situació a Rojava arreu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, amb xerrades a Palma,

Eivissa, Castelló, València, Lleida, Mataró, Viladecans, Ripoll i Olot, entre d’altres. Destaquen,

a  més,  una  jornada  sobre  jineologia (la  disciplina  feminista  kurda)  el  9  i  11  de  març,  la

celebració del Newroz —coordinadament amb la comunitat kurda de Barcelona—, un seminari

intensiu sobre confederalisme democràtic —del 17 al 23 de juliol— i el cicle de conferències

“Llibertat pel Kurdistan” del maig-juny.

Lloc web amb més informació: azadiplataforma.wordpress.com 

1.4. Plataforma Tadamon Catalunya

La Plataforma Tadamon Catalunya està constituïda per entitats catalanes en solidaritat amb les

lluites  populars i  democràtiques a Síria.  Denuncia al  mateix temps el  règim dictatorial  de



Baixar Al Assad i les intervencions de potències estrangeres com Rússia, els EUA, l’Aràbia

Saudita i l’Iran. 

El CIEMEN en fa part, i ha estat participant al llarg de tot el 2017 en les activitats de la

plataforma, molt especialment en la seva comissió de seguiment de la guerra de Síria. Alhora,

també ha participat en diversos actes de sensibilització i denúncia sobre el drama que pateixen

els pobles —incloent-hi els kurds, assiris, armenis...— a Síria i els ha impulsat. Ha organitzat

presentacions de llibres amb força assistència de públic com la del 7 de juny, País en llamas.

Los sirios en la revolución y en la guerra, de Robin Yassin Kassab i Leila Al Shami, amb els

autors, Lurdes Vidal (IEMed) i Joan Roura (TV3) o la de  Diario del asedio a Duma 2013, de

Samira Khalil, el 22 de febrer, amb Mohamed Bitari, Lurdes Vidal, Cristina Mas i Yassin Al Haj

Saleh —aquest darrer per videoconferència des d’Istanbul.

1.5. With Catalonia

With Catalonia és una xarxa d’entitats i persones catalanes amb vocació internacionalista i

amb preocupació per la necessitat d’internacionalitzar la causa catalana, així com relligar-la

amb les iniciatives democràtiques, feministes i transformadores d’arreu de l’Estat espanyol, la

Mediterrània, Europa i el món. La xarxa neix de la iniciativa d’organitzacions com SODEPAU, el

CIEMEN, l’ODG, la Intersindical Alternativa de Catalunya, Calala, Lluita Internacionalista o

Marx  21,  i  d’activistes  dels  moviments  socials,  l’esquerra  alternativa  i  l’independentisme

rupturista que consideren necessari  un espai progressista i  transversal  des d’on dialogar i

reforçar llaços amb els internacionalistes de fora de Catalunya.

El  16  i  17  de  desembre,  With

Catalonia  va  acollir  a  l’Escola

Mediterrània,  de  la  Barceloneta,  la

Trobada de Solidaritat amb Catalunya, on

van participar 300 activistes pertanyents

a  quasi  150  organitzacions  de  països  i

territoris com Estats Units, Perú, Irlanda,

Itàlia,  Grècia,  Anglaterra,  Astúries,

Andalusia,  Alemanya,  Sardenya,  França,

Bretanya,  Galícia,  Suïssa,  Flandes,

Valònia,  Japó,  Escòcia,  País  Basc,

Kurdistan, o Castella, a més del País Valencià, Mallorca, Menorca i la Catalunya del Nord.



1.6. Xarxa de Fundacions de Pobles de l’Estat Espanyol

Coimpulsada, organitzada i acollida pel CIEMEN, Barcelona va ser l’amfitriona i organitzadora,

el 2 i 3 de juny, de la segona edició de la trobada de fundacions vinculades a les esquerres

nacionals dels pobles de l’Estat espanyol.  La trobada va comptar amb la participació de la

Fundació Josep Irla i Aina Tella (CUP), de Catalunya; la Fundació Emili Darder i l’Ateneu Pere

Mascaró,  de  les  Illes  Balears;  la  Fundació  Nexe,  del  País  Valencià;  la  Iratzar  Fundazioa,

Alkartasuna Fundazioa i EzkerraBerri Fundazioa, d’Euskal Herria; la Fundación Galiza Sempre

i  ANOVA,  de  Galícia;  i  el  Grupo  de  Estudios  Díaz  del  Moral,  d’Andalusia,  així  com  les

fundacions vinculades a centrals sindicals com la Manu Robles Arangiz Fundazioa i  la Ipar

Hegoa Fundazioa, d’Euskal Herria. Van excusar la seva participació l’espai de pensament i

reflexió de les formacions Nova Canàries i Chunta Aragonesista. 

La trobada, logísticament més complexa que la de desembre de 2016, va incloure un

programa  de  taules  de  debat  estructurades  en  tres  blocs:  perspectiva  feminista  de  la

construcció  nacional,  renovació  discursiva  del  sobiranisme  i  estratègies  per  combatre

l’extrema dreta i l’autoritarisme. Hi van participar una quarantena de persones vinculades a

les diferents fundacions, més acadèmics i activistes propers. La Trobada va incloure una visita

al Parlament de Catalunya i una entrevista amb Carme Forcadell, presidenta de la institució i,

en el moment de la redacció d’aquesta memòria, presa política. 

Fruit de la trobada s’està preparant l’edició d’un llibre col·lectiu, editat pel CIEMEN,

que veurà la llum entre l’estiu i la tardor de 2018, publicat a Lleonard Muntaner Editor, de

Palma (Mallorca). La xarxa de fundacions manté una estructura permanent de coordinació i es

reunirà en una tercera trobada, aquest cop al País Basc, durant la primavera de 2018.

2. PROJECTES I CAMPANYES DE CONTINUÏTAT

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  l’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

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...

2.1. Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics

El CIEMEN i unes altres set organitzacions internacionals (Fundació Sant Sebastià Capital

Europea  de  la  Cultura  2016,  Consell  d’Organismes  Socials  de  l’Èuscar  Kontseilua,  ECMI,

ELEN, Linguapax Internacional, PEN Internacional i UNPO) i un grup d’experts en matèria

lingüística  i  jurídica  van  treballar  en  la  redacció  d’un  Protocol  de  Garantia  dels  Drets

Lingüístics,  concebut com a text  de referència en matèria de defensa de la igualtat  entre

llengües i de promoció de llengües en perill. El Protocol es va presentar oficialment en un acte

on van assistir més de 600 persones al Kursaal de Sant Sebastià (País Basc) el 17 de desembre

de 2016.

Els  tres  objectius  del  Protocol  són  “reivindicar  que  la  garantia  de  la  diversitat

lingüística i l'assegurament del desenvolupament de les llengües són puntals fonamentals per a

la  pau  i  la  convivència”,  “crear  una  eina  efectiva  per  a  la  igualtat  lingüística  i  el

desenvolupament  de les  llengües en situació  de desavantatge” i  “presentar  les  comunitats



lingüístiques com a subjectes dins d’aquest procés i reivindicar que la societat sigui la garant

d’aquesta gestió justa”. 

Durant  l’any  2017,  el  Protocol  ha  estat  presentat  davant  de  diversos  Parlaments  i

Assemblees de diferents països sense estat d’Europa, com és el cas de Còrsega i Navarra, així

com davant de representants de governs com el del País Valencià.

2.2. Suport a refugiats doms i abdals al Kurdistan del Nord

El projecte de cooperació al Kurdistan del Nord (Turquia) que des del novembre de 2015 i per

iniciativa del CIEMEN i el Col·lectiu Ronda s’havia vehiculat als camps de refugiats iazidites —

minoria religiosa de llengua kurda— dels afores de Diyarbakir ha anat mutant per la situació

d’inestabilitat i repressió política i militar continuada a què les autoritats turques sotmeten el

moviment democràtic kurd i la població civil.

Així,  el  2017,  el  projecte  va

experimentar un canvi d’actors protagonistes.

Els  tallers  psicopedagògics,  de  salut

reproductiva i laborals que havien de tenir per

objecte la població iazidita s’han reenfocat —

atès  que  els  refugiats  iazidites  havien  estat

desplaçats forçadament cap a campaments de

l’agència de cooperació estatal turca (AFAD),

que no permet que ONG europees treballin als

seus  espais— i  s’han centrat  en  refugiats  abdals  i  doms d’Amed (Diyarbakir)  i  Gaziantep.

Ambdós col·lectius són l’estrat sociològic més baix de la societat del Kurdistan. Els doms són

població gitana de llengua kurda i/o domari que majoritàriament procedien de Rojava, d’altres

parts de Síria i de les zones kurdes de Turquia. Els abdals són un grup de fe alevi i llengua de

base turquesa procedent de Rojava. La tasca dels tallers que s’ha fet amb ells, coordinada per

la sociòloga i tècnica del CIEMEN Günes Oztürk i amb la contrapart de la Fundació Anadalo

Kultur (fundada el 2002 per persones procedents de la cultura, el món dels drets humans, l’art

i l’empresa privada, i que té per objectiu construir ponts entre diferents comunitats ètniques,

culturals  i  religioses  a  Turquia)  i  de  l’entitat  Zero  Discriminació  (fundada  el  2009  amb

l’objectiu de protegir les comunitats més marginades i minoritzades de Turquia, especialment

els  gitanos)  s’ha  centrat  en  dones,  infants  i  joves.  El  projecte  s’ha  portat  a  terme  amb

finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.



2.3. Reconstrucció del Parc de la Memòria a Kobanê

Gràcies  al  finançament  de  la  Direcció  de  Justícia  Global  i  Cooperació  Internacional  de

l’Ajuntament de Barcelona s’està portant a terme un projecte de reconstrucció del Parc de la

Memòria a la ciutat kurda de Kobanê (Rojava, al nord de Síria) coordinat pel CIEMEN. La

reconstrucció de la plaça, en un indret particularment devastat pel setge a què l’organització

terrorista Estat Islàmic va sotmetre la ciutat i la zona entre el setembre de 2014 i el març de

2015, compta amb la participació del Kobanê Reconstruction Board i de la Municipalitat de

Kobanê, i es farà amb criteris equitatius i ecològicament sostenibles. La plaça inclourà uns

panells explicatius del rol simbòlic que la ciutat va tenir a escala internacional per preservar

els valors democràtics i  de defensa dels drets humans i col·lectius. El  Parc es preveu que

estigui construït a finals d’estiu del 2018.

2.4. Acord Nacional d’Acció Exterior

Entitats catalanes de cooperació i  relacions internacionals, entre les quals el CIEMEN, van

constituir-se el 2012 com a Taula d'Acció Exterior amb l’objectiu d’elaborar un text que recollís

una visió participativa i compromesa de l’acció exterior catalana.

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

l’Acord Nacional d’Acció Exterior, subscrit per més de 250 entitats, coordinadores, sindicats i

partits polítics. El 4 de desembre de 2014 el Parlament va aprovar la Llei d’acció exterior, per a

la qual l’Acord va fer una tasca d’incidència, perquè s’hi incorporessin els principis subscrits

en l’Acord.

En conseqüència, les entitats de l'Acord, durant el 2015 i el 2016, van dur a terme un

seguiment  del  compliment  de  la  Llei  d’acció  exterior.  Les  noves  condicions  de  la  política

catalana de 2017 i la fi efectiva, a Catalunya, del govern sorgit de les urnes el 2015 —al qual

l’Acord monitoritzava— van conduir a la fi, també, de les accions de l’Acord.



         [ LLISTAT D’ACTES 2017 ]



Al llarg de 2017, i a banda dels esdeveniments que ja han estat esmentats en tots els capítols

anteriors d’aquesta memòria, el CIEMEN ha organitzat i ha promogut activitats pròpies, ha

acollit propostes d’altres actors polítics o associatius, i ha participat en actes organitzats per

tercers. Aquesta n’és la relació completa, per ordre cronològic.

 12  de  gener.  Presentació  de

l’informe  L’extrema  dreta,  un

fenomen europeu. Organitzat per la

Fundació  Josep  Irla  i  el  grup

parlamentari  europeu  dels  Verds-

ALE,  l’acte  va  ser  presentat  pel

president  del  CIEMEN,  David

Minoves.  L’informe  va  ser  elaborat

per la politòloga Helena Castellà. A la

sala  d’actes  Abat  Escarré  del

CIEMEN.

 26 de gener.  Projecció d’audiovisuals i col·loqui “Síria. Revolució, guerra civil,

sectarisme, gihadisme”, amb intervencions de Txell Bragulat, directora de la Mostra

de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, Gabriel Garroum, politòleg sirianocatalà, i

Cristina  Mas,

periodista  de  la

secció d’Internacional

del diari Ara. A la sala

d’actes  Abat  Escarré

del CIEMEN.

 8 de febrer. Trobada amb l’escriptora Alissa Ganíeva, organitzada per la Lliga dels

Drets dels Pobles, sobre l’obra de l’autora i  la situació a la seva república natal,  el

Daguestan. A la sala d’actes Abat Escarré del CIEMEN.

 16  de  febrer.  Taula rodona “L’Iraq  avui.  Una llarga  postguerra  o  una guerra

permanent?”,  amb  les  ponències  d’Antoni  Segura,  catedràtic  d’Història

Contemporània  de  la  Universitat  de  Barcelona;  Pamela  Urrutia,  investigadora  de



l’Escola de Cultura de Pau i especialista en Nord d’Àfrica i Orient Pròxim, i Pius Alibek,

escriptor, traductor i activista assiri de l’Iraq. Durant l’acte també es va presentar el

web “Barcelona, ciutat d’acollida” (vegeu 2.4). A l’Espai Avinyó (Barcelona).

 23 de febrer.  Conferència “Iazidites, un poble ancestral que ha sobreviscut 72

genocidis”,  a càrrec del  responsable de l’àrea d’Internacional  del  CIEMEN, Antoni

Trobat, dins del marc d’un cicle de conferències organitzat per la Plataforma Azadí. A

Can Batlló (Barcelona).

 24 de febrer. Xerrada “Turquia i el Kurdistan després del cop d’estat”, a càrrec de

la tècnica del CIEMEN Günes Öztürk, a La Barraqueta de Gràcia (Barcelona).

 7 de març. Presentació de l’Informe sobre

la  situació  política  i  la  vulneració  de

drets fonamentals a Catalunya.  L’informe

va  ser  presentat  per  dotze  entitats  de  la

societat  civil  catalana,  entre  les  quals  el

CIEMEN.  El  document  concloïa  que  les

autoritats  espanyoles  no  respecten  la

llibertat  d’expressió  i  opinió,  impedeixen

l’exercici lliure de la representació política i

no garanteixen la imparcialitat de la justícia. A l’Espai VilaWeb (Barcelona).

 29 de març.  Col·loqui “Erabakitzeko eskubideaz. Sobre el derecho a decidir”,

amb la participació del vicepresident del CIEMEN, Ricard Vilaregut, i l’advocat i polític

Sabino Cuadra. A la Casa de Cultura de Barañain (Navarra).

 12 de maig. Xerrada “Els kurds: un poble desconegut? L’esperança democràtica i

feminista del Pròxim Orient?”, a càrrec del responsable de l’àrea d’Internacional del

CIEMEN, Antoni Trobat, i de l’historiador Santi Colomar, dins del cicle XII Primavera de

Cultura. A la Sala d’Actes de Cultura de Formentera.

 19 de maig. Conferència “Il referendum per l’indipendenza della Catalogna, una

sfida per  l’Europa”,  a  càrrec del  president  emèrit  del  CIEMEN, Aureli  Argemí.  A

l’Auditorium Émile Chanoux d’Aosta (Itàlia).

 7  de  juny.  Conferència  i  recital  “Llengües,  cultures  i  literatures  dels  pobles

originaris d’Amèrica”, amb intervencions de Pedro Martínez Escamilla, poeta nàhuatl



(Hidalgo. Mèxic); Benalicia Lucas Wilfred, poeta i  actriu miskitu (Nicaragua), i Sofia

Buchuck, poeta i cantant quítxua (Perú). A la sala d’actes Abat Escarré del CIEMEN.

 9 de juny.  Conferència “El camí d’alliberament d’altres nacions sense estat”, a

càrrec del president emèrit del CIEMEN, Aureli Argemí. A la biblioteca Martí Rosselló

de Premià de Mar.

 12 de juny.  Taula rodona “Kurdistan. Entre la guerra i l’autoafirmació”,  amb la

tècnica  del  CIEMEN  Günes  Öztürk,  el  biòleg  Ercan  Ayboga  i  el  sociòleg  Massoud

Sharifi. A la sala d’actes Abat Escarré del CIEMEN.

 30 de setembre. Acte “Benvinguda Internacionalista”. El dia anterior al referèndum

d’autodeterminació  de  Catalunya,  el  CIEMEN  va  organitzar,  conjuntament  amb  la

Intersindical Alternativa de Catalunya, SODEPAU i Irídia-Centre per a la Defensa dels

Drets Humans, a l’Institut del Teatre de Barcelona —ocupat, aquell jorn, pels estudiants

— un acte de benvinguda a totes les persones internacionalistes i solidàries traslladades

a Catalunya per fer efectiu el seu suport. L’acte, conduït per Txell Bragulat (SODEPAU) i

Antoni  Trobat

(CIEMEN)  va

comptar  amb

l’assistència de 350

persones  i

parlaments  de

representants d’una

trentena

d’organitzacions

polítiques  i  socials

molt  diverses

d’arreu  d’Europa  i

el  món.  Des  dels

italians  del  centre

social Jes’o Pazzo, de Nàpols, o els quebequesos de Québec Solidaire fins a la diputada

de Compromís Marian Campello, el mitjà anglès  REEL News,  els gallecs del BNG o

Anova, els sindicats bascos ELA, STEES i LAB, la Unió Democràtica Bretona, el SAT

andalús, el Partit Socialista Escocès, la CUT d’Aragó, l’històric dirigent abertzale Joseba

Permach o els mallorquins de la Fundació Emili Darder i Pere Mascaró. El cantautor

Feliu Ventura i el poeta David Caño van amenitzar la vetllada.



 1  d’octubre.  Coordinació  de  la  delegació  d’observadors  internacionals.  El

CIEMEN  va  coordinar  una  delegació  d’observadors  internacionals  per  cobrir  el

referèndum a Barcelona i a Badalona. Representants de la Fundació Iratzar, la Fundació

Alkartasuna, la Fundació Galiza Sempre, Alternatiba, Anova, la Fundació Ipar-Hegoa, la

Fundació  Manu Robles  Arangiz,  la  Fundació  Nexe  i  la  Fundació  Emili  Darder-Pere

Mascaró  van  realitzar  una

ruta  per  radiografiar  la

situació  política  del

referèndum

d’autodeterminació  de

Catalunya  i  avaluar  i

denunciar les violacions de

drets  civils.  Així,  persones

destacades  dels  seus

respectius àmbits nacionals

com Gustavo Petro, exalcalde de Bogotà i un candidat ben posicionat per presidir la

República de Colòmbia; Alexandra Fernández, diputada per En Marea al Congrés de

Diputats  espanyol  i  membre de la direcció  d’Anova;  Ana Miranda,  eurodiputada del

BNG; Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes, el politòleg

Pedro Ibarra o l’històric dirigent de l’esquerra abertzale Joseba Permach van ser part de

la delegació. 

La  nit  anterior  al  referèndum,  després  de  participar  en  l’acte  “Benvinguda

Internacionalista”, els delegats van visitar un col·legi electoral del barri de Sants ocupat

per la ciutadania. Diumenge 1 al matí va ser el torn de visitar Badalona, on la delegació

del CIEMEN, guiada per l’exregidor del  PSUC durant  les primeres legislatures post

1978 Jaume Oliveras,  actual  dirigent  de  l’ANC local,  va  recórrer  diferents  col·legis

electorals i va entrevistar-se amb diferents actors del teixit social badaloní, entre ells

l’alcaldessa Dolors Sabater.

A la tarda,  la  delegació va mantenir trobades amb Saül  Gordillo,  director de

Catalunya  Ràdio,  i  amb  Rita  Marzoa,  periodista  i  membre  de  la  junta  d’Òmnium

Cultural, i va fer observació a col·legis de l’Eixample Esquerre de Barcelona amb la

companyia de la regidora barcelonina d’ERC Trini Capdevila i del responsable de zona

de la CUP Jordi Salvat.



 11  d’octubre.  Col·loqui  “Drets  lingüístics  i  drets  nacionals  al  món”,  amb  les

ponències del president del CIEMEN, David Minoves, i de la periodista i membre del

Grup Barnils Eli Borreda. A Espluga Viva (Esplugues de Llobregat).

 18  d’octubre.  Taula rodona

“Síria”,  centrada en matèria

de  conflicte  i  refugi,  amb

intervencions dels periodistes

Joan Roura i David Meseguer

i la directora de la Mostra de

Cinema  Àrab  i  Mediterrani,

Txell  Bragulat.  A  la  sala

d’actes  Abat  Escarré  del

CIEMEN.

 23 d’octubre. Col·loqui “Catalogna, Veneto e Lombardia. Referendum, autonomia

e  indipendenza  in  Europa”,  a  càrrec  del  president  emèrit  del  CIEMEN,  Aureli

Argemí, i l’escriptor especialitzat en geopolítica Giorgio da Gai. A Agriturismo La’ Di

Fantin, Pordenone (Friül, Itàlia).

 24 d’octubre. Col·loqui “Referendum e autonomia in Europa. Catalogna, Veneto,

Lombardia  e  Friuli”,  amb  la  participació  d’Aureli  Argemí  (president  emèrit  del

CIEMEN),  Pietro  Fontanini  (president  de  la  província  d’Udine)  i  Guglielmo  Cevolin

(professor de la Universitat d’Udine). A la Sala del Consiglio della Provincia di Udine

(Friül, Itàlia).

 25 d’octubre. Debat “Moviments independentistes a Àfrica”, amb intervencions de

David Forniès, responsable de l’àrea de Coneixement del CIEMEN. Mah Yahdih, delegat

adjunt  del  Front  Polisario  a  Catalunya,  i  Omar  Diatta,  membre  fundador  de  la

Internacional  Casamancesa  per  la  Llibertat  (ICL).  Al  Col·legi  de  Periodistes  de

Catalunya.

 7  de  novembre.  Acte  “Llibertat  Jordis.  Llibertat  presos  polítics”.  Entre  altres

intervencions, s’hi va comptar la del president emèrit del CIEMEN, Aureli Argemí, en

tant  que  un  dels  fundadors  de  la  Crida  a  la  Solidaritat  (1981).  Al  Paranimf  de  la

Universitat de Barcelona.



 10 de novembre. Taula rodona “Els moviments socials, motor de la defensa de la

democràcia a Catalunya”,  amb les intervencions del president del CIEMEN, David

Minoves,  l’escriptora Liz Castro i  el  politòleg Jordi  Armadans.  Al  Teatre Sindical  de

CCOO (Palma).

 21  de  novembre.  Taula  rodona  de

presentació  del  dossier  Dones,

drets  col·lectius  i  conflictes

armats, coordinat pel responsable de

l’àrea  de  Coneixement  del  CIEMEN,

David  Forniès,  i  disponible  a

Nationalia. Amb les intervencions dels

i  les  autores  del  dossier:  Nora

Miralles, Josep Ramon Giménez, David

Jou  i  Ana  Villellas.  Acte  coorganitzat

amb la Lliga dels Drets dels Pobles. A l’Aliança Francesa (Sabadell).

 28 de novembre. Presentació de Mataró en Pau, amb la intervenció del president del

CIEMEN, David Minoves. Al Centre Cívic Pla d’en Boet (Mataró).

 6 de  desembre.  Taula rodona “Pobles en lluita!”,  amb intervencions de diversos

representants de nacions i pobles sense estat. Per part dels Països Catalans va parlar el

president del CIEMEN, David Minoves. A La Impuríssima (Sant Boi de Llobregat).

 14 de desembre. Simposi “Ficcions i imaginaris locals”, organitzat pel GECIEC amb

el suport del CIEMEN. A la Universitat de Lleida.



[ 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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