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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 s’han dut 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 2018

a  alimentar  la  Newsletter  mensual  de  la  Xarxa  Mercator,  que  arriba  a  més  de  2.400

destinataris. L’arxiu complet de la Newsletter es pot consultar a 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. Informe sobre violacions de drets humans al territori kurd de Turquia

El CIEMEN ha dut a terme un treball  de recerca consistent a esbrinar com han afectat a

l’exercici dels drets de la ciutadania les operacions de l’Estat turc per abolir els càrrecs electes

dels municipis del territori kurd després de la declaració de l’estat d’emergència a Turquia el

2016. El treball ha estat elaborat per la tècnica del CIEMEN, sociòloga i investigadora Özgür

Günes Öztürk, per encàrrec de servei de l’Ajuntament de Barcelona.

La  recerca  va  tenir  lloc  entre  el  tercer

trimestre de l’any 2017 i  el  primer de 2018,

amb  41  entrevistes  en  profunditat  als

ciutadans  d’aquests  municipis,  on  es  van

analitzar els testimonis recollits per indicar les

violacions  dels  drets  humans  més  comunes

provocades  per  la  destitució  dels  governs

municipals  electes  del  territori  kurd  de

Turquia. L’informe resultant va ser publicat el

juliol de 2018.

El corpus analític de l’informe posa de relleu

les múltiples violències que es produeixen al

voltant  dels  drets  dels  ciutadans  en  aquest

territori, violències exercides en el marc de les

corporacions  municipals,  les  administracions

més  properes  a  la  ciutadania  i  les  quals

exerceixen un paper clau a l’hora de vehicular

l’exercici dels drets humans i de la ciutadania,

especialment  en  contextos  conflictius  relacionats  amb  la  situació  de  pobles  i  llengües

minoritzats.



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

al  tema  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 2018 s’ha completat la publicació d’una 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”,  inclou un total  de  13

peces: 12 reportatges (col·lectius armeni, quítxua, amazic, sikh, kurd, soninke, fulani, diola,

tibetà, sindhi, sahrauí i palestí) i una entrevista (col·lectiu aimara).

Igualment, s’ha encetat una nova sèrie de quatre reportatges,  “Dones i representació

mediàtica en contextos de conflicte”, que s’acosta a sis països de quatre continents (Colòmbia,

País Basc, Irlanda del Nord, República Democràtica del Congo, Síria i Birmània) per retratar

diversos aspectes de la forma en què els mitjans representen les dones que prenen part en

situacions  de  conflicte,  que  en són agents,  protagonistes  o  víctimes,  i  quines  ideologies  o

interessos subjauen darrere d’aquestes representacions. 

També s’ha encarregat una auditoria de gènere sobre els continguts de Nationalia, que

ha elaborat la cooperativa Almena Feminista, amb l’objectiu d’analitzar en clau de gènere els

continguts del diari per millorar-los i posar les conclusions i recomanacions a disposició de

qualsevol publicació a qui puguin fer servei.  L’auditoria es pot consultar al web de   Nationalia  .

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

https://www.nationalia.cat/documents/auditoria-genere_nationalia_almena_2018.pdf
https://www.nationalia.cat/fitxes
https://www.nationalia.cat/dossier/11023/identitats-diverses-i-resistents
https://www.nationalia.cat/fitxes
https://www.nationalia.cat/dossier/11156/dones-i-representacio-mediatica-en-contextos-de-conflicte
https://www.nationalia.cat/dossier/11156/dones-i-representacio-mediatica-en-contextos-de-conflicte


Durant el 2018, Nationalia ha tingut més de 60.200 visites amb més de 42.400 usuaris

únics. El compte de Twitter ha superat els 2.800 seguidors i el de Facebook, els 2.200.

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  2018  s’ha  completat

l’edició del cinquè títol de la col·lecció,

El poble amazic a Catalunya, un volum

coral  amb  12  articles  sobre  llengua,

política, societat,  religió i  dones, entre

altres  temàtiques,  elaborats  per

persones  del  món  de  l’activisme  i  de

l’acadèmia. Aquest dossier s’ha publicat

amb la col·laboració de la Casa Amaziga

de Catalunya en el marc del projecte d’EpD sobre drets dels pobles i drets de les dones que el

CIEMEN executa des de 2015.

Durant el 2019 està prevista la publicació del sisè títol, un estat de la qüestió dels drets

col·lectius a Catalunya, amb una atenció especial pels col·lectius minoritzats en origen.

2.3. Maleta pedagògica ‘tc wawjdm’

També en el marc del mateix projecte d’EpD a què ens acabem de referir, el CIEMEN i la Casa

Amaziga  de  Catalunya  han  iniciat  la  publicació  de  la  maleta  pedagògica   ⵜⵛ ⵡⴰⵡⵊⴹⵎ! (tc

wawjdm),  un  mètode  d’aprenentatge  de  la  llengua  amaziga  que  cobreix  una  mancança

pedagògica que patien, fins ara, les aules de llengua amaziga al país. Se n’han publicat les sis

primeres unitats de les 24 previstes en total.

El contingut ha estat elaborat per un equip coordinat per Carles Múrcia, professor de la

Universitat  de  Barcelona,  doctor  en  Filologia  Clàssica  i  coautor,  amb  Salem  Zenia,  del

http://www.ciemen.cat/projectes/coneixement/epd-sobre-drets-dels-pobles-i-drets-de-les-dones/


Diccionari català-amazic / amazic-català, i Aziz Baha, Abdellah Ihmadi i Mohamed Kaddoumi,

professors de les classes de llengua i cultura amaziga de l’ensenyament públic català.

La dissenyadora Mireia Luna, de l’estudi de disseny Natural, ha estat l’encarregada de

donar forma a les unitats.

El  mètode   ⵜⵛ ⵡⴰⵡⵊⴹⵎ!  està  íntegrament  escrit  en  llengua  amaziga,  en  la  variant

estàndard del diasistema septentrional, al qual pertanyen els diferents dialectes parlats pel

col·lectiu amazic de Catalunya. Cada unitat es destina a un tema específic i inclou un diàleg,

preguntes  de  comprensió,  nocions  gramaticals  concises,  exercicis  i  una  activitat

complementària, amb suports visuals i sonors.

Les unitats es presenten acompanyades d’una guia didàctica en català i en francès —

que també es podrà descarregar lliurement, com les unitats— orientada als formadors, però

també a aquelles persones que vulguin emprar les unitats com a mètode d’autoaprenentatge:

la  guia  incorpora  explicacions,  aclariments  i  remissions  al  compendi  gramatical  amazic

disponible al web Amazic.cat, així com les solucions dels exercicis de les unitats.



2.4. Tríptic sobre el poble amazic

El  CIEMEN  i  la  Casa  Amaziga  de

Catalunya han publicat  un tríptic  amb

informació bàsica sobre el poble amazic,

amb  l’objectiu  de  fomentar-ne  el

coneixement entre la població catalana.

Exemplars  del  tríptic  han  estat

distribuïts en una sèrie de conferències

organitzades  pel  CIEMEN  i  la  Casa

Amaziga  de  Catalunya  en  diversos

espais de Barcelona durant l’any. També

es  pot  descarregar  des  del  web  del

CIEMEN.

2.5. Webs accesue.cat i barcelonaciutatdacollida.cat

Durant el  2018 s’ha mantingut el  web que el  CIEMEN i  la  consultora especialitzada MAC

Partners van presentar l’octubre de 2016, 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 pel que fa a la captació

de  recursos  que  ofereixen  les

convocatòries de la Unió Europea.

També  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/
http://www.ciemen.cat/wp-content/uploads/2018/07/Tr%C3%ADptic-Els-Amazics-compressed.pdf
http://www.ciemen.cat/wp-content/uploads/2018/07/Tr%C3%ADptic-Els-Amazics-compressed.pdf
http://www.ciemen.cat/wp-content/uploads/2018/07/Tr%C3%ADptic-Els-Amazics-compressed.pdf


3. CURSOS

3.1. Seminari universitari a Lleida

Com  a  continuació  dels  tres  seminaris

universitaris  organitzats  el  2017  a

Barcelona, Girona i Lleida, el CIEMEN va

organitzar,  juntament  amb  el  Grup  de

Recerca  Anàlisi  Social  i  Educativa

(GRASE),  el  seminari  “Dones  i  drets

polítics”  al  Campus  Cappont  de  la

Universitat de Lleida (UdL), el 7 de juny de

2018. 

El  seminari  va  comptar  amb  la

coordinació  acadèmica  de  la  professora

Mariona  Lladonosa  (UdL)  i  les  ponències

de les professores Tània Verge (Universitat

Pompeu  Fabra)  i  Jule  Goikoetxea

(Universitat del País Basc). El seminari va

concentrar  l’atenció  en  termes  d’anàlisi

social  en  la  comprensió  dels  biaixos  de

gènere en la participació i la representació

política,  i  en el  coneixement de les  eines

per  a  un  enfocament  de  gènere  en  les

polítiques públiques. 

Així mateix, es va oferir l’espai per a una reflexió conjunta des de la teoria feminista de

l'Estat i  la revisió dels drets socials,  polítics  i  econòmics en aquest marc,  sense oblidar la

qüestió  dels  anomenats  grups  minoritaris  en  el  nostre  context  social,  i  en  relació  amb el

reconeixement  de  drets.  Hi  van  assistir  22  persones  (alumnat  de  la  UdL  i  membres  de

moviments socials de Lleida, sobretot).



3.2. Escola d’Estiu 2018

El  CIEMEN  va  celebrar  la  tercera  edició  de  la  seva  Escola

d’Estiu entre els dies 2 i 14 de juliol. L’Escola va recuperar la

temàtica  de  la  primera  edició,  i  va  abordar  les  interseccions

entre els drets col·lectius (sobretot, però no només, dels pobles) i

els  drets  de  les  dones,  des  d’una  perspectiva  històrica  i  de

present, crítica i heterodoxa, i en clau de diversitat. L’Escola va

mostrar les claus d’un procés històric en què, en el marc d’una

modernitat  ambivalent,  sorgeixen  i  es  mantenen  múltiples

situacions de vulneració de drets col·lectius i de les dones a tots

els  nivells,  però  també  algunes  escletxes  des  d’on  es  poden

generar  alternatives  emancipadores.  Des  d’una  millor

comprensió  d’aquest  procés,  l’Escola  contribueix  a  facilitar  la

interiorització de la vinculació entre unes vulneracions i altres i,

també, a cercar eines i mecanismes alternatius de resistència i

transformació, des dels drets dels pobles, els drets de les dones i els feminismes, amb mirades

complementàries des d’àmbits tan diversos com l’ecologia, les migracions, el turisme, els drets

lingüístics dels pobles, l’economia solidària o el moviment LGTBI.

L’Escola  d’Estiu  va  oferir als

participants  un  programa  plural,  de

67  hores  de  durada,  de  ponències,

taules  rodones,  tallers  i  visites  amb

experts —tant del món acadèmic com

de  l’associatiu—  amb  un  caràcter

internacional,  amb  17  alumnes

provinents  de  Catalunya,  País

Valencià, País Basc, Galícia, Astúries,

Andalusia, Sicília i Tunísia.

El  2019  és  prevista  la  celebració  de  la  quarta  edició  de  l’Escola  d’Estiu,  amb  un

programa similar al de la tercera.



3.3. Cicle “Tamazga a les dues riberes de la Mediterrània”

El CIEMEN i la Casa Amaziga de Catalunya van dur a terme set xerrades i taules rodones

sobre el poble amazic. Després de dues xerrades organitzades els mesos de gener (Lleialtat

Santsenca) i el juny (Espai Avinyó), les altres cinc es van agrupar en un únic cicle amb el nom

de  “Tamazga  a  les  dues

riberes  de  la  Mediterrània”,

que va abordar qüestions com

el  lloc  que  correspon  a  la

llengua amaziga a  Catalunya,

el  rol  de  les  dones  al  poble

amazic  i  els  moviments

populars al  Rif  i  a la Cabília.

El  cicle  va  ser  fruit  de  la

col·laboració  que  mantenen

les  dues  entitats  des  de  fa

anys, i va tenir per objectiu contribuir a visibilitzar el col·lectiu amazic del nostre país —entre

100.000 i 200.000 persones— i explicar alguns dels reptes a què s’enfronta el poble amazic,

tant a Catalunya com al seu territori d’origen, la Tamazga. També va servir per presentar les

primeres unitats didàctiques —coordinades pel professor de la UB Carles Múrcia— creades a

Catalunya per a l’ensenyament de la llengua amaziga als centres escolars del país i explicades

en un punt anterior d’aquesta memòria.

Les xerrades van ser, per aquest ordre: 

22 de novembre, “Dones del Rif. Vectors de canvi en la societat rifenya”. Conversa amb

Asmaa Aouattah, activista i escriptora (Espai Avinyó);

29 de novembre,  “Les polítiques lingüístiques i la gestió de la diversitat a Catalunya:

quin  estatut  correspon  a  l’amazic?”.  Taula  rodona  amb  un  representant  del  Departament

d’Ensenyament, Aziz Baha (Casa Amaziga), Carles Solà (Plataforma per la Llengua) i  David

Minoves (CIEMEN). Moderada per Rita Marzoa, periodista (Espai CIEMEN);

3 de desembre, “Les dones amazigues avui: de la resistència a la resiliència”. Xerrada

amb  Kaissa  Ould  Braham,  filòloga,  periodista  i  activista  amaziga  cabilenca  (Centre  Cívic

Besòs);



13 de desembre,  “Amussu Arifi. Dos anys de mobilització popular per la dignitat del

Rif”.  Xerrada amb Salma Amachraa i Nouraddin Azaguar (activistes catalans-rifenys) i  Aziz

Baha  (Casa  Amaziga),  amb  presentació  del  llibre  El  moviment  popular  del  Rif,  amb  la

participació de l’autor, Achraf Bellali (Centre Cívic Drassanes);

17  de  gener  de  2019,  presentació  de  les  primeres  unitats  didàctiques  per  a

l’aprenentatge de l’amazic a les aules catalanes. Amb Carles Múrcia (coordinador de l’equip

pedagògic),  Aziz  Baha  (Casa  Amaziga)  i  Pere  Mayans  (CIEMEN)  (Edifici  Carner  de  la

Universitat de Barcelona).

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 ocorre des de 2014, el CIEMEN no va poder assistir a

l'assemblea de la Xarxa NISE.

4.2. Fundació Coppieters

El  CIEMEN  és,  des  de  2011,  membre  associat  de  la

Fundació  Coppieters  (abans  coneguda  amb  el  nom  de

Centre Maurits Coppieters, CMC), la fundació política de

l’Aliança Lliure Europea (ALE, partit europeu que agrupa

partits  regionalistes,  autonomistes  i  independentistes  de

diversos estats de la Unió Europea). 



L’any 2018 el CIEMEN va assistir a l’assemblea general del CMC, celebrada entre els

dies 12 i 14 d’abril a Landshut (Baviera), i va participar en les activitats pròpies de la xarxa.

Entre les novetats de l’any hi  ha una nova col·lecció de biografies, “Vides polítiques”,  que

estarà disponible en paper i en PDF i que resseguirà les aportacions que dirigents i activistes

destacats  han fet  a  les  seves  respectives  nacions  sense  Estat  o  bé,  més  en  general,  a  la

construcció d’una Europa més respectuosa amb la diversitat i els drets dels pobles. Els dos

primers números són dedicats a Maurits Coppieters (qui dóna nom a la Fundació i que va ser

un dels  pioners  del  Moviment  Flamenc i  de  l’Aliança  Lliure  Europea)  i  al  president  de  la

Generalitat Lluís Companys. 

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. 

Resta  pendent  la  tasca  de  reorganitzar  la  biblioteca  del  CIEMEN  amb  criteris

estàndards. Per avançar en el compliment d’aquest objectiu el CIEMEN i l’UPF van arribar a

un acord verbal perquè el CIEMEN cedís a la universitat el seu fons en un acord de comodat,

la signatura formal i final de l’acord es va fer el 2017 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.

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

continuarà alimentant amb noves aportacions. La UPF està processant i  catalogant aquesta

documentació i, posteriorment, la 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 nou 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  2018  un  alumne  ha  aprofitat  aquesta  oportunitat  al  CIEMEN.  Els  temes

tractats en les pràctiques d’aquest alumne han estat una recerca sobre diversitat religiosa, el

suport a l’organització de l’Escola d’Estiu 2018 i la redacció d’articles a Nationalia.

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


          [ PAÏSOS CATALANS ]



1. XARXES I FÒRUMS

1.1. Pacte Nacional pel Referèndum

El Pacte,  després de la convocatòria del  referèndum del  Primer d’Octubre de 2017, es  va

dissoldre. La seva activitat no va derivar en cap altra organització durant el 2018.

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 2018 i, per tant, va presidir

les reunions i assemblea general de la Plataforma.

La  col·laboració  logística  que  el  CIEMEN  mantenia  amb  el  projecte  Catalan  News

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

(catalanmonitor.com),  va  concloure  al  principi  de  2018  quan  aquest  web  va  deixar

d’actualitzar-se.

1.3. Somescola.cat

Aquesta xarxa (omnium.cat/somescola-cat) neix a partir de la necessitat de donar una resposta

als constants atacs de la política legislativa espanyola a la llengua catalana. En aquest context,

les  principals  entitats  en  defensa  de  la  llengua  catalana,  incloent-hi  Òmnium  Cultural,

Plataforma per la Llengua,  Unescocat i el CIEMEN, es van unir per a fer front comú per aturar

les  agressions  a  la  llengua.  Com  a

plataforma, Somescola.cat agrupa més

de  40  entitats  cíviques,  culturals  i

educatives.

El  CIEMEN  ha  participat  als

actes i reunions internes de Somescola.

Entre aquestes, hi ha la que correspon

a la imatge, que forma part de la jornada reivindicativa que la plataforma va celebrar el 28 de

febrer —durant la suspensió de l’autonomia catalana— per defensar el model educatiu català

compromès amb el país, la llengua i la cohesió social.

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


1.4. Federació Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)

El CIEMEN és membre de la FOCIR (focir.cat) i, en aquest marc, ha desenvolupat tasques de

seguiment de les activitats regulars d’aquesta federació.

1.5. Lluites Compartides

Durant el 2018, i un cop assolits els objectius d’aquest fòrum (lluitescompartides.cat) al llarg

de 2017 (vegeu Memòria d’Activitats 2017), l’espai ha restat inactiu.

1.6. Lafede.cat

Com a membre de Lafede.cat (lafede.cat), el CIEMEN va participar en les assemblees al si de

la federació durant el 2018.

1.7. Stop Mare Mortum i Casa Nostra, Casa Vostra

El CIEMEN es va adherir el 2015 a la plataforma Stop Mare Mortum (stopmaremortum.org),

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.  També  forma  part  de  la  plataforma  Casa  Nostra,  Casa  Vostra

(casanostracasavostra.com), amb una orientació similar a l’anterior i amb el focus posat en

l’acollida.

Durant el 2018, el CIEMEN va participar en les convocatòries de mobilització de les

plataformes.

1.8. 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.

http://www.stopmaremortum.org/
https://lluitescompartides.cat/
https://casanostracasavostra.com/
http://www.focir.cat/
http://www.lafede.cat/


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

l’activitat del  CIEMEN en aquest fòrum, que arran de l’aplicació  de l’article 155 va veure

dissolta la seva activitat. 

L’elecció del nou Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017 i l’inici de la nova

legislatura va permetre recuperar l’Intergrup —que es va reconstituir el setembre de 2018— al

qual el CIEMEN hi ha tornat a ser convidat. El CIEMEN té previst dur-hi a terme contactes

durant el 2019 en el marc d’una recerca sobre drets de col·lectius amb bagatge de cultura

minoritzada residents a Catalunya que l’entitat durà a terme al llarg de l’any.

1.9. Taula per la Democràcia / Espai Democràcia i Convivència

Les funcions de la Taula per la Democràcia han estat assumides per un nou instrument, l’Espai

Democràcia i Convivència (democraciaiconvivencia.cat), en el qual el CIEMEN participa com a

membre  de  Lafede.cat,  una  de  les

entitats impulsores. L’objectiu de l’Espai

Democràcia  i  Convivència  és  defensar

les  institucions  catalanes,  la

convivència, la cohesió social i els drets

i llibertats fonamentals de la ciutadania

que s’han vist vulnerats al nostre país.

El CIEMEN va assistir a les reunions i

mobilitzacions  d’aquest  espai  —com la

del 15 d’abril, a la imatge— fins al maig de 2018, moment a partir del qual va deixar de tenir

activitat.

1.10. 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 (enpeudepau.cat) 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.

http://enpeudepau.cat/
http://www.democraciaiconvivencia.cat/


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.

El CIEMEN ha assistit a les reunions i mobilitzacions d’aquest espai convocades al llarg

de 2018.

1.11. Plataforma 3 Octubre

La Plataforma 3 Octubre és una plataforma (twitter.com/plataforma3o) impulsada al  final  de

2017 pels sindicats Intersindical-CSC i IAC, amb el propòsit d’unificar les diferents plataformes

sorgides al  voltant de la defensa del referèndum d’autodeterminació, tasca a la qual es va

consagrar  durant  tot  el  2018  en  diferents  reunions  i  contactes,  sense  fer  actes  públics.

L’objectiu de la plataforma, després d’haver reconfigurat aquest espai, és dinamitzar el suport,

a Catalunya i a la resta de l’Estat, a favor del referèndum, amb accions al carrer durant el

2019. 

1.12. Clam per la Llibertat

Clam per la Llibertat és una plataforma paraigua presentada públicament el 18 de març de

2018 (sota el nom de Crida per la Llibertat, que es va canviar al cap de pocs mesos) amb el

propòsit d’“aturar la repressió política de

l’Estat  espanyol”  i  “posar  en  marxa

activitats  i  iniciatives  que  permetin

l’alliberament  dels  presos  polítics,  el

retorn dels membres del Govern exiliats i

el suport a totes les persones de pau que

estan  patint  represàlies  per  les  seves

idees  i  conviccions”,  segons  el  seu

manifest fundacional. També va precisar

que “la implementació de la República”

és un altre dels seus objectius.

https://twitter.com/plataforma3o


El CIEMEN ha estat una de les entitats impulsores del Clam (clamperlallibertat.cat) i ha

hostatjat moltes de les reunions de la plataforma. Hi participa, en nom de l’entitat,  el seu

president emèrit, Aureli Argemí.

Entre les seves activitats hi ha hagut (imatge) la cadena humana del 28 d’abril entre

Collbató i Montserrat que va tenir lloc en suport dels presos polítics i exiliats.

https://clamperlallibertat.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, dona 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  2018,  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 la

Xarxa  per  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  prop  de 150

organitzacions  per  la  defensa

dels  drets  lingüístics  dels

parlants  de  45  llengües

minoritzades a Europa. 



Els dies 2, 3 i 4 de novembre de 2018, el CIEMEN va participar en l’Assemblea General

de  l’ELEN,  desenvolupada  a  Dublín  (Irlanda)  i  organitzada  per  Conradh  na  Gaeilge,

l’organització  històrica (va ser fundada el  1893, quan tota l’illa encara estava sota domini

britànic) en defensa de l’irlandès. Maria Areny (secretària del CIEMEN) hi va prendre part.

L’ELEN va denunciar la vulneració dels drets dels presos polítics catalans i va aprovar

una resolució de suport a la campanya perquè Irlanda del Nord es doti d’una Llei de la llengua

irlandesa. El text recorda que, el 2006, el govern britànic es va comprometre a tirar endavant

aquesta llei, però 12 anys després encara no ha estat aprovada. Amb el govern nord-irlandès

blocat  des  de  fa  dos  anys,  la  resolució  demana al  govern britànic  que faci  efectiu  el  seu

compromís de 2006 i presenti una Llei de la llengua irlandesa en el termini de sis mesos si les

institucions nord-irlandeses no es desbloquen.

Pel  que  fa  a  la  llengua  catalana,  l’ELEN  va  aprovar  tres  resolucions.  La  primera

denuncia la situació de vulneració de drets —inclosos els lingüístics— dels presos polítics del

Procés; la segona reclama a França que garanteixi l’ensenyament del català en tots els centres

educatius  de  la  Catalunya  del  Nord  i  l’insta  a  ratificar  la  Carta  Europea  de  les  Llengües

Regionals o Minoritàries, i  la tercera reclama a Espanya, França i Itàlia que compleixin la

directiva  europea  sobre  l’àmbit  audiovisual  i  que  respectin  la  circulació  lliure  de  senyals

audiovisuals en català a través de les fronteres estatals, cosa que afavoriria la recepció de

canals en aquesta llengua a la Catalunya del Nord i l’Alguer.

L’Assemblea General també va servir per sumar dues noves organitzacions a la xarxa:

Mercator  Media,  de  Gal·les,  i  ERIU-Universitat  de  Leipzig,  un  institut  especialitzat  en  la

defensa de llengües com el sòrab i l’irlandès.

1.3. Plataforma Azadí de Solidaritat amb el Poble Kurd

La Plataforma Azadí de Solidaritat amb el Poble Kurd (azadiplataforma.wordpress.com)  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.

Azadí, durant el 2018, va desenvolupar tot un seguit d’accions destinades als objectius

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

https://azadiplataforma.wordpress.com/


davant del consolat turc de Barcelona, com ara la contrària a la intervenció turca contra el

cantó d’Efrin, a Rojava. 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 Barcelona, Girona, Manacor i

Sabadell, entre altres localitats, així com la conferència internacional “La filosofia darrere la

revolució  de  Rojava”,  celebrada  al  CCCB  de  Barcelona  el  7  d’abril.  Va  aprofundir-se  la

col·laboració amb institucions com l’Ajuntament de Barcelona i es va celebrar la tercera edició

de la Mostra de Cinema Kurd de Barcelona.

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

Bashar 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 donat  suport  el  2018 a les  activitats  de la plataforma,

especialment en la seva comissió de seguiment de la guerra de Síria. 

El 23 de març, a Lafede.cat, la plataforma va organitzar la taula rodona “Síria, 7 anys

després”, amb Lurdes Vidal, cap de Món Àrab de l’IeMed; Mustapha Khalifa, escriptor, i Joana

Aziz, refugiada i activista. El 16 d’abril de 2018 Tadamon va col·laborar, juntament amb la Casa

Árabe i Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, en la presentació a Barcelona, a la seu de

l’IeMed, del llibre  Siria, la revolución imposible, de l’escriptor i activista sirià Yassin Al-Haj

Saleh.

1.5. With Catalonia

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

mobilitzades per  internacionalitzar la causa catalana, així com per relligar-la amb iniciatives

democràtiques,  feministes  i  transformadores  d’arreu  de  l’Estat  espanyol,  la  Mediterrània,

Europa i  la resta del 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.



Durant  2018  l’activitat  ha  consistit  a  mantenir  el  contacte  entre  les  persones  i

organitzacions membres i afavorir els ponts entre diferents famílies polítiques i sensibilitats.   

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

El Fòrum (abans, Xarxa) va celebrar els dies 25 i 26 de maig a Bilbao (País Basc) la seva

tercera reunió plenària, com a II Fòrum. Un espai que va ser creat el desembre de 2016 per

conformar un lloc de trobada, debat, anàlisi, reflexió comuna i coordinació d’iniciatives entre

les  diverses  fundacions  i  associacions  similars  —entre  les  quals  el  CIEMEN,  que  en  va

organitzar  les  dues  primeres  reunions— d’orientació  sobiranista  d’esquerres.  A Bilbao  van

participar agents de Catalunya,  el  País Valencià,  les  Illes  Balears i  Pitiüses,  el  País Basc i

Galícia. En van excusar la presència els representants d’Andalusia i de les Illes Canàries.

En la tercera trobada es va ratificar la necessitat de compartir visions i experiències i es

va assumir el compromís d’intensificar el treball en comú, tant pel que respecta a l’anàlisi i

perspectives estratègiques com de relació amb altres agents i acció pública. Així mateix, es va

acordar la consecució d’un secretariat tècnic de treball permanent del fòrum.

El  28 i 29 de desembre es va fer la quarta trobada (III  Fòrum) a Palma, on es van

continuar els treballs encetats a la reunió de Bilbao i es va presentar internament el llibre Nou

sobiranisme i feminismes. Identitat i democràcia al segle XXI, publicat a Lleonard Muntaner

Editor  i  coordinat  per  les  Fundacions  Darder  Mascaró  i  el  CIEMEN.  Aquest  llibre  conté

ponències i articles recollits durant la celebració de les reunions anteriors del Fòrum. L’obra es

presentarà en diversos actes públics durant 2019.



2. PROJECTES I CAMPANYES DE CONTINUÏTAT

El CIEMEN treballa i ha treballat per a la promoció dels drets dels pobles i la lluita contra la

seva exclusió a Europa, la regió mediterrània, l’Amèrica Central i del Sud i Àfrica. A través de

les  seves  activitats  i  projectes,  promou  la  defensa  dels  drets  col·lectius  com  a  portadors

d’universos  simbòlics  i  generadors  d’identitat,  fomentant  les  visions  locals  del

desenvolupament davant dels reptes de la mundialització.  També promou la defensa dels drets

culturals:  l’accés  al  patrimoni  cultural,  a  la  conservació  de  la  memòria  col·lectiva  i  al

desenvolupament de la identitat dels pobles són drets que s’han de tenir en compte juntament

amb els polítics, econòmics i  socials que recull  el 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. Defensa i promoció 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 en la societat sigui la

garant d’aquesta gestió justa”. 

Durant  l’any  2018,  han  estat  les  entitats  de  la  societat  civil  basca,  amb l’impuls  i

coordinació de Kontseilua, les que han treballat en el desenvolupament del Protocol al País

Basc.

També  en  el  marc  de  la  seva  tasca  de  defensa  dels  drets  lingüístics,  el  CIEMEN

conjuntament  amb  la  Plataforma  per  la  Llengua,  Juristes  per  la  Llengua  i  la  Fundació

Catalunya van denunciar que l’Estat espanyol incompleix el tractat internacional de promoció

de les llengües regionals o minoritàries (Carta Europea, o CELRoM), en una reunió el 12 de

desembre  amb  el  Comitè  d’Experts  del  Consell  d’Europa,  que  en  aquell  moment  estava

avaluant el compliment de la Carta. La delegació oficial del Comitè, formada per Fernando

Ramallo Fernández, Dieter Halwachs, René De Groot i Csaba Pákozdi, es va reunir a Barcelona

amb les entitats esmentades.

El CIEMEN va posar sobre la taula que, si bé sobre el paper pot semblar que l’Estat

compleix la CELRoM en l’àmbit de l’ensenyament, en aquests anys darrers el Govern central

ha fet el possible per desmantellar el model lingüístic educatiu de Catalunya, sense cap mena

de criteri pedagògic al darrere i posant en perill la cohesió social aconseguida amb el model

vigent de conjunció lingüística.



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

El setembre i octubre de 2017 —amb dos tallers de sensibilització per a alumnes de secundària

a Torrelles de Llobregat i un seminari per a professionals amb la documentalista kurda Hatice

Kamer— va concloure 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.  Els

tallers psicopedagògics, de salut reproductiva i  laborals que havien de tenir per objecte la

població iazidita es van reenfocar —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 es van centrar en refugiats abdals i

doms d’Amed (Diyarbakir) i Gaziantep.

Durant  el  2018 l’equip del  CIEMEN va avaluar  les  possibilitats  de mantenir  aquest

projecte i, finalment, d’acord amb els socis i referents kurds sobre el terreny, va decidir de

reorientar la seva acció de cooperació cap a iniciatives més enfocades en aspectes culturals,

tot mantenint el focus en la població refugiada i desplaçada kurda. D’aquesta reorientació ha

nascut el projecte d’apoderament de la població juvenil kurda refugiada i desplaçada a Amed a

través de la música en el Centre d’Art Pale d’aquesta ciutat.

2.3. Reconstrucció del Parc de la Memòria a Kobanê

Durant  el  2018  el  CIEMEN  ha

participat  en  la   reconstrucció  d’un

parc  a  la  ciutat  kurda  de  Kobanê

(Rojava,  Síria),  la  qual  va  quedar

destruïda  en  un  80%  de  la  seva

extensió pel setge a què la va sotmetre

Estat  Islàmic  entre  2014  i  2015. El

projecte va consistir en la reconstrucció

d’una plaça en un indret particularment

devastat  pel  setge.  L’obra  va  comptar

amb  la  participació  del  Kobanê

Reconstruction  Board  i  de  la

Municipalitat de Kobanê i  es va fer amb criteris equitatius i  ecològicament sostenibles. La

plaça inclou 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 de la

Memòria de Kobane va executar-se durant tot l’any 2018, gràcies al finançament de la Direcció

de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

El  seguiment  i  execució  del  projecte  es va  dur a  terme amb la coordinació  des  de

l’oficina de Barcelona del CIEMEN. Sobre el terreny, l’oficina de Kobanê Reconstruction Board,

a la Municipalitat de Kobanê, va mantenir la coordinació amb l’equip municipal de gestió del

projecte de construcció/remodelació del Parc de la Memòria. L’equip de coordinació sobre el

terreny (tècnics municipals i Kobanê Reconstruction Board) transmetia els informes concloents

sobre  l’estat  del  projecte  i  la  qualitat  de  la  seva  gestió  per  tal  de  garantir-ne  l’execució

correcta.

2.4. Suport al Centre d’Art Pale d’Amed

El  CIEMEN i  l’Association  of  Middle  East  Cinema Academy  (Ortadogu  Sinema  Akademisi

Dernegi, OSAD) han iniciat, el desembre de 2018, un projecte de suport al Centre d’Art Pale

d’Amed (Diyarbakir),  que es desenvoluparà sobretot  al  barri  de Huzurevleri  al  districte de

Kayapinar d’aquesta ciutat kurda de Turquia. Es tracta d’un projecte sociocultural de suport a

col·lectius vulnerabilitzats a través de les arts, que inclourà la celebració de tallers de música,

fotografia  i  teatre,  així  com  l’enregistrament  de  dos  documentals,  que  seran  exhibits  a

Barcelona a la segona meitat de 2019. El projecte compta amb el suport econòmic de l’Agència

Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

(AMB).



         [ LLISTAT D’ACTES 2018 ]



Al llarg de 2018, 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. Si no es fa esment del lloc,

l’acte s’ha fet a l’Espai CIEMEN.

 11 de gener. Conferència “Moviments democràtics d’afirmació nacional del poble

de Còrsega”. Organitzada per l’Ateneu Popular de Ponent i  pronunciada per David

Forniès, tècnic del CIEMEN. A la Sala Nausica de l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida).

 19 de gener.  Conferència “Il caso catalano”, pronunciada pel president emèrit del

CIEMEN,  Aureli  Argemí,  i  Sergio  Cecotti,  expresident  del  Friül-Venècia  Júlia.  A  Ai

Colonos, Nespoledo (Friül).

 23  de  gener.  Conferència  “Catalogna,  sfida  per  la  democrazia  in  Europa”,

pronunciada pel president emèrit del CIEMEN, Aureli Argemí. Al Palau Regional de la

Vall d’Aosta.

 20 de febrer. Taula rodona “Moviment Karabakh, 30 anys després”, coorganitzada

per  l’Associació  Cultural  Armènia  de  Barcelona  (ACAB)  i  el  CIEMEN,  introduïda  i

moderada  per  Lilit

Nalbandyan (educadora social

i  membre  de  la  diàspora

armènia a Barcelona) i amb les

ponències  d’Avet  Adonts

(ambaixador  d’Armènia  a

Espanya),  Vicent  Partal

(periodista  i  director  de

VilaWeb) i Abel Riu (politòleg especialitzat en l’espai postsoviètic).

 22 de març. Conferència-debat “RD del Congo, la tragèdia oblidada”, organitzada

per la Lliga dels Drets dels Pobles amb el suport del CIEMEN i Pobles Germans, amb les

intervencions de Rita Huybens, responsable de la campanya del Congo de la Lliga dels

Drets  dels  Pobles;  Marta  Íñiguez,  investigadora  de  l’Institut  Barcelona  d’Estudis

Internacionals (IBEI), i Jordi Gassiot, membre de l’ONG Pobles Germans. Moderada per

Sergio Maydeu, investigador associat al CIDOB.



 10  d’abril. Presentació  del  llibre  Terra  de  ningú,  coorganitzada  pel  CIEMEN,

Gatamaula Feminista i la Plataforma Azadi.  Amb intervencions de Meral Çiçek (Oficina

de  Relacions  de  les  Dones  Kurdes  REPAK),  Marta  Jorba  (membre  de  Gatamaula

Feminista i coordinadora del llibre) i Antoni Trobat (CIEMEN). 

 22 de juny.  Esdeveniment “Standing with

Catalonia”. Conferència internacional sobre

les perspectives de l’autodeterminació des de

diversos pobles sense estat del món i la lluita

del moviment democràtic català per exercir

el  dret  de  decidir.  Amb  participació  de

representants  d’organitzacions  de  pobles  i

nacions  sense  estat  de  diversos  països  del

món.  Coorganitzat  per  l’Organització  de

Nacions  i  Pobles  No  Representats  (UNPO),

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i

el CIEMEN. L’UNPO va triar Barcelona com a

seu  d’aquesta  conferència  per  expressar  la

seva  solidaritat  i  suport  amb  el  poble  de

Catalunya. 

 13 d’octubre.  Ofrena de flors a la tomba

de l’abat Escarré, amb motiu del cinquantè

aniversari  de la mort  del  religiós.  A la cripta de la basílica  de Montserrat,  en acte

coorganitzat  pel  CIEMEN,  la  Fundació  pels  Drets  Col·lectius  dels  Pobles,  Òmnium

Cultural, Amics de la Ciutat i la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat.

 25 d’octubre.  Projecció  del  documental  “Ciutadà Escarré”  i  col·loqui sobre  el

llegat de l’abat Escarré, amb salutacions de David Minoves, president del CIEMEN, i

Oriol Ramon, president de la Fundació, i intervencions de Joan Vallvé, vicepresident

tercer d’Òmnium Cultural; Joaquim Arenas, president d’Amics de la Ciutat; Montserrat

Minobis i  Jordi Vila-Abadal,  biògrafs de l’abat Escarré, i  Aureli  Argemí, secretari de

l’abat Escarré i president emèrit del CIEMEN i de la Fundació.  Acte coorganitzat pel

CIEMEN, la Fundació pels Drets Col·lectius dels Pobles, Òmnium Cultural, Amics de la

Ciutat i la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat.



 12 de novembre. Conferència “Dalla Catalogna per un’altra Europa possibile”, a

càrrec del president emèrit del CIEMEN, Aureli Argemí, sobre l’aportació catalana per

construir una Europa més respectuosa amb els pobles que la conformen. Al Consorzio

Universitario de Pordedone (Friül).

 13 de novembre. Seminari “Catalogna, un anno dopo il referendum”. Coorganitzat

per l’Ajuntament d’Udine i Historia. Gruppo Studi Storici  e Sociali  di  Pordenone. El

programa va incloure  aquestes  ponències:  “L’autonomia del  Friuli  2018”,  per  Pietro

Fontanini,  alcalde  d’Udine;  “Catalogna,  un  anno  dopo  il  referendum”,  per  Aureli

Argemí, president emèrit del CIEMEN; “Sei giorni in Catalogna”, per Bojan Brezigar,

autor del llibre  I giorni della Catalogna  (Qudu Libri, 2018), i “Sovranità catalana ed

Europa”, pel professor Guglielmo Cevolin. A la Sala Aiace d’Udine (Friül).

 29  de  novembre.  Conferència  “El  dret  a  l’autodeterminació,  què  fa  que  se’l

reclami?”, pel tècnic del CIEMEN i coordinador de Nationalia David Forniès, sobre les

tendències actuals al món en matèria d’autodeterminació, amb una mirada a processos i

marcs com el dret a decidir i els referèndums i acords alternatius a la secessió com ara

l’estat lliure associat, el confederalisme o el federalisme. A l’Estruch (Sabadell), dins del

cicle “A Sabadell parlem de drets”, organitzat per la Lliga dels Drets dels Pobles.

 1  de  desembre.  Taula  de  debat  “Internacionalisme  i  acció  exterior  per  la

república”. Taula de debat organitzada per Poble Lliure en el marc de les seves XXVIII

Trobades Independentistes, sobre l’acció exterior a favor de la materialització de la

república  catalana.  Ponents:  Carles  Suarez  (ANC  England);  Consol  Farrera  (CDR

Exteriors); Robert Morral (Ítaca PPCC); Roser Maresma (Casal Català de Brussel·les);

David Minoves (CIEMEN); Jordi Llaonart (Interpretant el món àrab i l’islam) i  Martí

Estruch (exdirector de comunicació del DiploCAT). A Sant Martí Sesgueioles.

 13 de desembre.  Conferència “Pobles sense estat, respostes diferents: bascos,

catalans,  kurds,  quebequesos  i  sahrauís”.  A  càrrec  del  tècnic  i  responsable  de

l’àrea d’Internacional del CIEMEN, Antoni Trobat, i Fermí Vallvé, de TACC (Taller d’Art,

Cultura i Creació). A l’Estruch (Sabadell), dins del cicle “A Sabadell parlem de drets”,

organitzat per la Lliga dels Drets dels Pobles.



[ 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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