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CIEMEN 
Centre Internacional 
Escarré per a les Miñones 
Étniques i Nacionalitats 

PROGRAMA 
de les 

desenes jornades internacionals del CIEMEN 
"Moviments alternatius i qüestió nacional" 

Sant Miquel de Cuixá, del 18 al 25 d'agost 1985 

Arribada a Sant Miquel de Cuixá, des del dia 17 a la tarda fins al dia 18, a dos quarts de deu del matí. 

Diumenge, dia 18 

10 h. - Obertura de les Jornades, a carree del president de l'entitat, Enríe Gomis i Perera 

10'10h. - Presentació: 
- Aureli Argemí, secretari general del CIEMEN 
- Alfons Lloren?, vice-president del CIEMEN ais Paísos Catalans 
- Claudio Magnabosco, responsable del CIEMEN a la Valí d'Aosta 
- Diego Corraine, responsable del CIEMEN a Sardenya 
- Caries Riera, coordinador técnic de les Jornades 

11'45h.a -PONENCIA 

I2 '30h. "Consciéncia individual, consciéncia nacional i consciéncia universal" a 
carree de Lluís M. Xirinacs, escriptor. 

16 h. a 1 8 h . -PONENCIA 

"Cap a una Europa a escala humana", a carree de Lluís Racionero, escriptor. 

18'15 h. a TAULA RODONA amb els dos ponents del dia sobre el tema "Identitat nacional: 
1930 h. obertura al món o tancament a les própies fronteros" 

Dilluns, dia 19 

9'30 h. a PONÉNCIES sobre el tema "L'Europa de les Nacions com a projecte 
12'30h. alternatiu" a carree de: 



- Claudio Magnabosco, responsable del CIEMEN a la Valí d'Aosta, 
- Diego Corraine, responsable del CIEMEN a Sardenya 
- un representant del Sinn Fein (Irlanda) 
- Félix Goñi, director de la revista "Herria 2000 Eliza", del País Base 

16 h. a -TAULA RODONA amb els ponents del dia, sobre el tema "Europa de les Regions 
I9'30h. o Europa de les Nacions?" 

Dimarts, dia 20 

9*30 h. a - PONENCIES sobre el tema "Europa de les Nacions com a projecte altematiu" 
12'30h. (continuació), a carree de 

- un representant del Moviment Cors per l'Autodeterminació 
- un representant d'Herri Batasuna 
- Damiá Molla, catedrátíc de sociología a la Universitat de Valencia, i Salvador Sal

cedo, professor de Sociología a la Facultat d'Económiques de la Universitat de 
Valencia 

- Aureli Argemí, secretan general del CIEMEN 

16 h. a -TAULA RODONA amb els ponents del dia, sobre el tema "Estratégies per arribar 
19'30 h. a l'Europa de les Nacions". 

Dimecres, dia 21 

9 30 a - PONENCIES sobre el tema "Els moviments alternatius davant el fet nacional' 
12'30h. a carree de: 

- Julius Kritzan, ex-diputat "verd" al Bundestag (parlament federal) alemany 
- un representant deis "verds" italians 

16 h. a 18 h. - PONENCIES sobre el tema "Els moviments alternatius davant el fet nacional" 
(continuació) a carree de 

- Emili Alvarez, representant de la Coordinadora peí Desarmament i la Desnuclea-
rització (CDD) (Barcelona, Catalunya) 

- Maxim Albella, socióleg (Castelló, País Valencia) 



18*15 h. a - TAULA RODONA amb els ponents del dia, sobre el tema que engloba les ponén-
19'30 h. cies "Els moviments alternatius davant el fet nacional". 

Dijous, dia 22 

Tot el dia: EXCURSIÓ 
Com en les anteriors Jornades Internacionals, el lloc de l'excursio es decidirá, per acord, entre 
tots els assistents. 

Divendres, dia 23 

- PONÉNCIES 

- Joan Francesc Mira, escriptor, autor del llibre "Crítica a la nació pura" 
- un representant del Sinn Fein irlandés 

"La lluita per la independencia, entre el tradicionalisme i els nous movi
ments socials" 

- Eduard Miralles, dinamitzador cultural 
"Alliberament nacional i transformació sociocultural" 

- Lluís Racionero, escriptor 
"Revolució cultural i revolució estética" 

- PONÉNCIES 

- Gabriela Serra, dinamitzadora sociocultural 
"L'alliberament de la dona, en el procés d'autodeterminació deis pobles" 

- Sebastiá Ferrer portaveu del Grup Parlamentari del Partit Socialista de Mallor
ca (PSM) al parlament de les liles. 

"La síntesi entre l'esquerra nacionalista i els moviments alternatius a Les 
liles" 

Dissabte, dia 24 

9'30a13h PONÉNCIES: 

- un representant del Moviment Friül 
"Nacionalisme i antimilitarismo" 

- Emili Alvarez, CDD de Barcelona 
"Desmilitarització, neutralitat i autodeterminació deis pobles" 

9'30 h. a 
12'30h. 

16 h. a 
19'30h. 



- Antoni Montserrat, economista 
L'ecologisme com a camí de configurado d'economies autócnotes" 

- un representant del Sud-Tirol 
"Moviments alternatius i nacionalismo conservador" 

16 h. a 18 h. - PONÉNCIES: 

- Rafael Castellanos, enginyer industrial 
"El nacionalisme, un nou moviment social?" 

- Oriol Homs, socióleg 
"Una experiencia d'organització municipal nacionalista i alternativa: 
Sant Pere de Ribes 

18'15 h a - TAULA RODONA sobre "El fet nacional entre el tradicionalisme conservador i 
19'30 h les noves alternativos'. 

Diumenge, día 25 

9'30 h. a - Discussió i aprovació de la proposta de DOCUMENT FINAL DE LES JORNADES, 
10'45h. presentada per la Ponencia de les Jornades (encapgalada per Aureli Argemí, 

Guido Comiólo, Alfons Lloreng, Claudio Magnabosco i Diego Corraine) 

11'45 h. a - CLOENDA DE LES DESENES JORNADES INTERNACIONALS, a carree d'Aureli 
12'30 h. Argemí, secretari general del CIEMEN. 

NOTES: 

1) Durant les Jornades, celebrarem amb una gran festa els 10 anys de l'entitat i la desena edició 
de les Jornades Internacionals. 

2) Algún ponent pot variar; per tant, aquest programa está subjecte a variacions de darrera hora. 
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