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ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2006

ÀMBIT DEL CONEIXEMENT

1. Programa Mercator 

Les principals  activitats del  programa Mercator Legislació  han estat  les 

següents: 

- Actualització i manteniment dels recursos documentals; seguiment dels 

processos  legislatius  de  les  institucions  regionals,  nacionals  i 

internacionals; 

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

organitzacions europees, investigadors en la matèria i periodistes; 

- Seguiment de les notícies relacionades amb la legislació lingüística als 

estats europeus. S’han publicat 11  Newsletters,  amb 6 notícies,  com a 

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

- Inici del projecte de convergència entre la base de dades de Mercator i 

una  base  de  dades  especialitzada  sobre  legislació  lingüística,  sobretot 

centrada en els països de parla catalana i les altres comunitats autònomes 

amb  llengua  pròpia,  de  la  Secretaria  de  Política  Lingüística  de  la 

Generalitat de Catalunya; 

- Manteniment de les publicacions pròpies de Mercator (butlletí, dossier i 

documents de treball): 4 butlletins, 3 documents de treball i 2 dossiers;

Un altre dels objectius principals de Mercator durant l’any 2006 ha estat la 

potenciació de la visibilitat de Mercator. S’ha dut a terme a través de:

- La creació de dues noves opcions lingüístiques en el menú de la 

pàgina web de Mercator-Legislació (l’alemany i el polonès);
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- La participació en conferències, seminaris i  altres esdeveniments 

rellevants; 

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

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

Legislació, entre d’altres temes;

- Seguiment de les accions i polítiques institucionals;

- Organització  del  V Simposi Internacional Mercator dedicat a “Els 

drets lingüístics com a factor d’inclusió social dels immigrants” que va 

tenir lloc a Barcelona del 19 al 21 d’octubre. 

2. Manteniment del Centre de Documentació 

La  necessitat d’impulsar i  donar a conèixer el Centre de Documentació 

esdevé primordial per a l’entitat. Per això s’ha contractat una persona a 

mitja jornada (va començar al setembre) que està actualitzant, arxivant i 

ordenant  tot  el  material  del  Centre  (hemeroteca  i  biblioteca),  a  fi  de 

convertir-lo  en  una  eina  útil  i  de  fàcil  accés  per  a  qualsevol  persona 

interessada.

La  tasca primordial  ha  consistit  a  actualitzar  la  base  de  dades  de  la 

biblioteca  i  de  les  publicacions  i  a  revisar  els  números  duplicats.  A 

l’hemeroteca,  s'ha  fet  el  buidat  d'informació.  S'han  rebut  algunes 

consultes i visitants a la biblioteca.

A partir del proper any 2007 s'espera cercar nous espais per instalar-hi les 

novetats bibliogràfiques.

També es fa la recerca de noves publicacions per al CIEMEN, atès que les 

que arriben ara són força insuficients. 

3. Revista Europa de les Nacions 

Durant l’any 2006 s’han publicat 3 números de l’Europa de les Nacions. No 

han estat 4 perquè el primer va ser un número doble (58-59), dedicat 

especialment al trentè aniversari del CIEMEN. Els altres dos (60 i 61) han 

dedicat  el  dossier  a  Montenegro  i  a  les  identitats  nacionals, 

respectivament. El número 61 inclou una entrevista a Gerry Adams.
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4. Col·lecció Diàlegs 

S’ha  publicat  un  nou  llibre  de  la  col·lecció  “Diàlegs”:  Els  pobles  de 

l’Equador i se n’ha elaborat un altre que és a punt d’edició: El poble maia. 

En  aquests  moments  s’està  treballant  en  l’edició  de  nous  volums,  el 

primer dels quals és el dedicat al poble gitano.

El  primer  volum de  la  col·lecció  (Els  amazic)  està  exhaurit  i  n’estem 

preparant una reedició corregida. La col·lecció “Diàlegs” és inclosa en la 

bibliografia recomanada a la pàgina web del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, entre el material per a l’acollida de l’alumnat 

nouvingut, i és a la mediateca de tots els Centres de Recursos Pedagògics 

(http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_info_divercult.htm#biblio) 

5. Adaptació per a infants del mapa “Els pobles de la Mediterrània i 

el seu entorn” 

La tinença d’alcaldia de Polítiques Socials i Joventut de l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès, dins el Pla de Cooperació i Solidaritat Internacional, 

va demanar al CIEMEN la col·laboració per fer una adaptació del mapa 

“Els Pobles de la Mediterrània i el seu entorn” amb il·lustracions adaptades 

per a infants. Aquestes adaptacions han generat un material pedagògic 

que comprèn el  mapa i  també  una  Guia  d’interpretació  del  mapa (90 

pàgines). L’Ajuntament n’ha fet una edició de 4.000 exemplars. Tant el 

mapa com la guia han estat distribuïts per l’Ajuntament a les escoles de la 

localitat  i  el  CIEMEN n’ha enviat  dos  exemplars  a  tots  els  Centres  de 

Recursos Pedagògics de Catalunya.

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

El  CIEMEN  ha  col·laborat  amb  Linguamón  –  Casa  de  les  llengües 

mitjançant la realització de la base de dades corresponent a les llengües 

de la Mediterrània que hi ha al seu web (http://www.linguamon.cat/)

http://www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/diversitat/diversitat/llengues_medi

terrania.jsp
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7. Exposicions 

Durant l’any 2006 el CIEMEN ha fet la promoció de dues exposicions amb 

caràcter itinerant: “Les llengües un gran tresor” i “Mots amb arrels”. 

“Les llengües un gran tresor” és una exposició produïda pel Comitè de 

Seguiment de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics (CSDUDL) i ha 

comptat amb el patrocini de la Fundació Caixa de Sabadell. Durant l’any 

ha  recorregut  les  ciutats  o  pobles  següents:  Amposta,  Cornellà  de 

Llobregat, Girona, Palau Solità i Plegamans, Premià de Dalt, Salt, Tortosa i 

Vic. 

“Mots  amb  arrels”  és  una  exposició  sobre  la  toponímia  de  Catalunya, 

realitzada  conjuntament  per  la  Generalitat  de  Catalunya  i  la  Fundació 

Caixa de Sabadell, que també promou el CIEMEN. Durant l’any, ha estat a 

les localitats següents: Amposta, Arbúcies, Blanes, Castellbisbal, Figueres, 

Lleida, Olot, Sant Joan de Mediona, Súria, Tarragona i Tàrrega.

(Durant el 2006 s’ha fet una revisió i posada al dia de l’exposició “Les 

llengües un gran tresor”, que ja estava molt deteriorada, el cost de la qual 

ha  estat  assumit  pel  Departament  d’Educació  i  la  Fundació  Caixa  de 

Sabadell.)

8. Conferències a la seu del CIEMEN i fora

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

individual,  i  grups  d’estudiants,  amb  predomini  dels  estudiants 

universitaris  estrangers.  Tots  ells  s’han  interessat  pels  objectius  del 

CIEMEN i per les activitats que duu a terme. Han posat un interès especial 

en el sentit i la importància que el CIEMEN dóna al seu treball dins del 

món  de  les  anomenades  minories  i  pobles  marginats.  Han  apreciat  el 

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

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

respecte a la diversitat  i  a  la defensa dels drets humans, individuals  i 

col·lectius, fonament de la democràcia. 

El CIEMEN també ha participat en diferents actes organitzats per altres 

entitats que tenen la seu dintre de l’Espai Escarré, l’edifici del patronat del 
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CIEMEN.  Tenen  una  importància  especial  les  freqüents  reunions 

promogudes per la “Plataforma pel Dret de Decidir” (de la qual es parla 

més endavant) i la jornada per presentar el Casal del Friül a Barcelona 

(amb una conferència d’Aureli Argemí, entre d’altres, sobre els “reptes de 

la llengua catalana en l’Europa de la diversitat”.)

Entre  les  conferències  que  el  CIEMEN  ha  fet  fora  de  la  seva  seu, 

destaquen la d’Aureli Argemí sobre les “Nacions sense Estat d’Europa, a la 

llum de l’anomenada Constitució Europea” (Casal d’Europa de Sabadell), 

la  participació,  també  d’Aureli  Argemí,  en  la  taula  rodona  sobre  els 

“Processos de pau en el món” (Vilafranca del Penedès), i les intervencions 

a diferents punts de Catalunya per explicar i promoure el moviment cívic 

endegat  per  la  “Plataforma  pel  Dret  de  Decidir”  (en  particular  Mònica 

Sabata i Aureli Argemí). Aureli Argemí participa diverses vegades en el 

programa de Catalunya Ràdio que està especialitzat en viatges (parla de 

viatges a nacions sense estat). 

ÀMBIT DEL RECONEIXEMENT

INTERNACIONAL

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

Durant els últims anys, la Conferència de Nacions sense Estat d’Europa 

(CONSEU)  ha  tingut  una  freqüència  biennal  (Barcelona,  2001;  Càller, 

Sardenya,  2003;  Barcelona,  2005).  El  2006,  doncs,  ha  estat  l’any  de 

preparació de la CONSEU de 2007, la qual, segons les previsions, tindrà 

lloc  a  la  Vall  d’Aosta  i  tractarà  sobre  la  reforma  de  les  institucions 

internacionals.  Paral·lelament,  durant  aquest  any  s’ha  plantejat  una 

reformulació  dels  objectius  i  del  format  de  la  CONSEU  que, 

previsiblement, donarà els seus fruits el 2008.

De tota manera, la xarxa de la CONSEU no ha deixat de banda les seves 

tasques  internacionals,  ja  que,  entre  d’altres  activitats,  ha  participat 

activament en el Fòrum Social Mundial (FSM), celebrat a Nairobi (Kenya), 
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amb l’organització  d’un  seminari  i  amb l’assistència  a  les  reunions del 

Consell Internacional de l’FSM, tal com es detalla a continuació.

2. Fòrum Social Mundial i EURALAT 

El Fòrum Social Mundial del 2007 va celebrar-se el gener de 2007. El fet 

que l’FSM tingués lloc a començaments del present any, ha comportat que 

durant el 2006 el CIEMEN hagi hagut de preparar la seva participació, tant 

pel que fa a les activitats relacionades amb l’anomenat procés de l’FSM 

com a les tasques relatives a l’esdeveniment pròpiament dit.

Quant  al  procés,  el  CIEMEN  –en  representació  de  la  CONSEU–  ha 

participat  en  les  reunions  preparatòries  del  Fòrum  a  Kenya  i en  les 

reunions  i  seminaris  de  la  xarxa  EURALAT  –de  la  qual  el  CIEMEN és 

membre–, formada per un conjunt d’entitats europees i americanes que 

impulsen,  en  el  marc  de  l’FSM,  la  radicalització  de  la  democràcia  i 

l’aprofundiment  del  valor  de la  diversitat.  Concretament,  l'any 2006 el 

CIEMEN ha participat activament en el Consell Internacional de l’FSM i en 

el procés preparatori de l’FSM 2007 a Nairobi, especialment en la Comissió 

d'Extensió, així com en dos seminaris internacionals sobre la Mediterrània 

i  sobre  la  reforma  democràtica  de  les  Nacions  Unides,  organitzats, 

respectivament, per ARCI-EURALAT i per UBUNTU, a Roma i a Ginebra.

El  CIEMEN també ha col·laborat  en la  realització  d'un  llibre  editat  per 

EURALAT  que  recull  les  aportacions  al  seminari  sobre  “Diversitat  i 

radicalització de la democràcia” que hom va dur a terme en el marc de la 

II Assemblea d'EURALAT celebrada a Barcelona l'any 2005.

Pel que fa a la preparació de l’esdeveniment de gener del 2007, durant el 

2006  el  CIEMEN  ha  programat  un  seminari  titulat  “Descolonització 

lingüística, cultural i identitària”. En l'elecció del tema s'ha tingut molt en 

compte  el  context  concret  de l'Àfrica  (per  ser  el  lloc  de celebració  de 

l’esdeveniment  de  l’FSM),  en  què  les  descolonitzacions  polítiques  i 

administratives massa sovint no van respectar les comunitats lingüístiques 

i culturals primigènies, i on s'han trasplantat els models centralitzadors 

lingüístics  i  culturals  de  les  metròpolis.  D’acord  amb  el  programa,  hi 

participaren tres ponents provinents de l'Àfrica –Ng'ang'a Thiong'o, kenyà, 
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membre de Porini Trust, entitat dedicada a la conservació del patrimoni 

biològic i lingüístic; Hamdi Sidahmet, periodista i escriptor, membre de la 

Unió  de  Periodistes  i  Escriptors  de  la  República  Àrab  Sahariana 

Democràtica, i Ismael Diabaté, malià, membre de Forum pour un Autre 

Mali (FORAM)– i tres del Nord –Carles Riera, vicepresident del CIEMEN; 

Walter Wendolin, basc, membre d'Askapena, i Andreu Felip, director de 

l'Agència Catalana de Cooperació. 

3. Comitè de Seguiment de la DUDL 

Durant  els  darrers  mesos,  l’activitat  del  Comitè  de  Seguiment  de  la 

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

ha estat encaminada a aconseguir nous contactes amb les Nacions Unides 

i la UNESCO. Una des les tasques principals ha estat el seguiment de la 

reforma de la Comissió per als Drets Humans al si de l’ONU amb seu a 

Ginebra (la Comissió s’anomena ara Consell de Drets Humans). 

En ocasió de la participació en un simposi organitzat per Ubuntu a la seu 

de l’OIT de Ginebra sobre les reformes de les institucions internacionals, 

Aureli Argemí, com a copresident del Comitè de Seguiment de la DUDL, va 

entrevistar-se amb el president del Consell  de Drets Humans de l’ONU 

(senyor Luis Alonso de Alba, mexicà) a fi de tractar sobre les possibilitats 

de  col·laboració,  en  particular  per  fer  entrar  la  DUDL  a  l’agenda  dels 

treballs del mateix Consell. 

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

El  2006  ha  estat  un  any  de  transició  per  a  l’Oficina  Europea  de  les 

Llengües Menys Difoses (EBLUL), de la qual el CIEMEN forma part des de 

1986. Encara que el funcionament de l’EBLUL en aquest temps no ha estat 

a ple rendiment, s’ha celebrat un simposi a l’Illa d’Sky (Escòcia), del 29 i 

30 de juny, en el marc del PFD (Partnership for Diversity). El PFD estava 

dedicat a “la implementació de la legislació lingüística”. Hi han participat 

13 ponents, en presència de 80 participants representants de més de 30 

comunitats  lingüístiques.  L’Oriol  Ampuero,  membre  del  CIEMEN,  hi  ha 

presentat una ponència sobre “Drets individuals i drets col·lectius en els 
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tractats  internacionals”.  S’ha  aprofitat  l’ocasió  perquè  el  Consell 

d’Administració  de  l’EBLUL  (Board)  es  reunís  (amb  la  participació  de 

Mònica Sabata, que n’és membre) per tractar, entre altres temes, de les 

possibilitats existents per celebrar noves edicions del partenariat, així com 

de  les  perspectives  de  finançament  de  les  activitats  relacionades  amb 

l’EBLUL, en el context del nou programa per a les llengües de la Comissió 

Europea.

Així també, des del març de 2006 i d’una manera regular, s’ha participat 

en  les  reunions  destinades  a  la  creació  d’una  nova  xarxa  europea  de 

contingut  lingüístic,  “Xarxa  Europea  per  la  Diversitat  Lingüística”,  en 

sintonia amb la convocatòria per part de la Comissió Europea del seu nou 

programa LLP 2006-2013 (Aprenentatge continu). No s’ha decidit encara 

quin paper jugarà l’EBLUL en aquesta nova xarxa. 

5. Participació en conferències, seminaris i simposis internacionals

(principals)

• Galícia:  Universitat  d’A  Coruña,  sobre  “L’Estat  plurinacional 

espanyol versus estatuts d’autonomia, com a aplicacions incongruents” 

(Aureli Argemí).

• País Basc: Centre IPES de Bilbo, “El futur de les nacions sense estat 

a Europa” (Aureli Argemí).

• Friül, Udine: “El futur de les llengües minoritzades a Europa” (Aureli 

Argemí).

• Kurdistan: 

Participació en el simposi organitzat pel Govern kurd de l’Iraq i l’Institut 

Kurd de París,  a Erbil,  sobre “Qüestió  nacional i  democràcia.  L’Estat 

espanyol: un referent?” (Aureli Argemí). 

Estada al Kurdistan turc del 17 al 24 de novembre: participació en unes 

jornades sobre llengua kurda i educació organitzades per l’ajuntament 

de Diyarbakir amb la ponència “El cas de la llengua catalana: un model 

educatiu a seguir?” (Oriol Ampuero). Es va aprofitar el viatge per fer 

recerca sobre la llengua kurda, constatar-ne la situació legal i  social 
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sobre el terreny i entrevistar-se amb moviments de defensa i promoció 

dels drets lingüístics de la població kurdòfona.

• Sardenya:  participació  en  la  jornada  organitzada  pel  Consorci 

Universitari de Nùgoro per celebrar el Dia Europeu de les Llengües (26 

de  setembre).  Conferència  d’Aureli  Argemí   “La  diversitat  cultural  i 

lingüística a Europa” i, a càrrec de Maria Areny, presentació de l’edició 

per a infants del mapa “Els pobles de la Mediterrània i el seu entorn” i 

de la “Guia per a la interpretació del mapa”.

• Itàlia:  participació  a  la  reunió  de  l’ONU  dels  Pobles,  a  Perugia, 

trobada  sobre  la  reforma  de  les  institucions  internacionals,  amb  la 

intervenció d’Aureli Argemí.

• Turquia:  participació  de  Maria  Areny  en  la  “Conferència 

Internacional sobre Educació per la Pau i la Democràcia”, organitzada 

per l’IPCRI (Centre per a la Recerca i la Informació Israelià Palestí) que 

va  tenir  lloc  a  la  ciutat  d’Antalya,  Turquia,  entre  el  19  i  23  de 

novembre. Maria Areny, invitada per l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès,  hi  ha  presentat,  en  el  marc  d’activitats  relacionades  amb 

l’educació per la pau, promogudes pel mateix Ajuntament, el mapa “Els 

pobles  de  la  Mediterrània  i  el  seu  entorn”  i  la  guia  per  a  la  seva 

interpretació.

• Vall d’Aosta: per a celebrar el trentè aniversari de la fundació del 

CIEMEN a l’Estat  italià,  Aureli  Argemí  fa una conferència  a la  ciutat 

d’Aosta sobre la trajectòria de les nacions sense estat d’Europa durant 

les  últimes  tres  dècades,  posant  en  relleu  sobretot  els  aspectes 

positius.

6. Participació en la Mesa de Diàleg per a la resolució del conflicte 

al País Basc

Aureli Argemí i Mònica Sabata, com a membres del CIEMEN, formen part 

del petit  grup internacional d’observadors que segueixen el  procés que 

està duent a terme la Mesa de Diàleg. Fan un seguiment sobretot de les 

actuacions de la societat civil en aquest procés de pau. 
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Aureli Argemí ha participat en una reunió de la Mesa celebrada a Euskadi 

Nord (en el marc de la festa nacional basca) i en la reunió que es va dur a 

terme al Parlament Europeu (Brussel·les) per a la creació d’un grup de 

pressió format per europarlamentaris. 

NACIONAL

El  CIEMEN participa  activament  en  diverses  organitzacions  o  activitats 

d’àmbit nacional (n’esmentem a continuació les principals): 

1. Observatori de la Llengua Catalana 

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

seves reunions i  dóna el  seu parar sobre els diversos informes que el 

mateix  Observatori  elabora  i  publica  durant  l’any  sobre  l’estat  de  la 

llengua catalana. Participa, igualment, a les jornades que al 2006 s’han 

celebrat a Fraga, que aquesta vegada han centrat l’atenció dels assistents 

en la situació de la llengua a la Franja de Ponent (26 i 27 de maig). A 

més,  el  CIEMEN  també  ha  participat  en  unes  sessions  de  treball 

organitzades pel mateix Observatori per tractar sobre una possible Llei de 

llengües a escala estatal. 

Enguany,  en  una  de  les  reunions  de  l’Observatori,  el  CIEMEN  es 

compromet a participar en la realització del projecte de fer un butlletí en 

llengua  anglesa  anomenat  Catalan  Language  News,  sobre  diversos 

aspectes de la llengua catalana. La seva finalitat és de donar elements per 

a contrarestar les informacions negatives i els prejudicis en contra de la 

llengua que apareixen en mitjans de comunicació forans.  S’edita des del 

mes  de  juny  i  està  adreçat  especialment  a  periodistes,  mitjans  de 

comunicació,  polítics  i  observadors  estrangers.  Els  informa,  amb  la 

màxima  objectivitat  possible,  sobre  la  realitat  lingüística  dels  Països 

Catalans. Aquest butlletí pot consultar-se al web de l'Observatori, des d'on 

es pot sol·licitar rebre'l directament per correu electrònic.

 El  CIEMEN  ha  col·laborat  en  l’edició  d’aquests  butlletins  fent-ne  esmenes  i 

encarregant-se de la  redacció completa del  número 10,  titulat  The long road for 

Catalan language to reach official EU status, corresponent al desembre de 2006. 
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2. Onze de Setembre: Fira de la Terra i Festa de la llibertat 

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

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

l’Arc  de  Triomf  el  dia  Onze  de  Setembre  i  que  tenen  com  a  actors 

membres de la societat civil.

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

l’organització  de  la  Fira  de  la  Terra,  que  aplega  més  d’un  centenar 

d’entitats i moviments socials a l’Arc del Triomf de Barcelona. 

3. Plataforma pel Dret de Decidir

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

un  estatut  digne”,  la  qual  va  aplegar  més  d’un  centenar  d’entitats. 

Aquesta plataforma, conjuntament amb quatre més, va lliurar al president 

del Parlament un text en el qual es fixaven els punts que totes aquestes 

entitats creien irrenunciables en el text del renovat Estatut català. 

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

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

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

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

manifestació,  el  passat  18  de  febrer,  definida  com  a  històrica  pels 

centenar de milers de persones que va aplegar. 

4. Altres activitats

El  CIEMEN  ha  participat  en  informatius  nacionals  i  internacionals 

relacionats amb la nació catalana i l’Europa de les Nacions. Cal esmentar, 

per la  seva significació,  la  intervenció (de més de mitja hora) d’Aureli 

Argemí en la principal emissora televisiva del món àrab. També mereix un 

esment, pel seu simbolisme, la coordinació d’articles sobre Catalunya als 

mitjans de comunicació  del  Friül  en motiu  del  partit  jugat entre el  FC 

Barcelona i l’Udinese. 
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ÀMBIT DE COOPERACIÓ 

1. Palestina

Aquest  any  s'ha  reforçat  l'àrea  de  cooperació  internacional  al 

desenvolupament amb la potenciació d’aquesta àrea específica. En relació 

amb  això,  el  Ministeri  d’Educació  i  Ciència  ha  aprovat  un  projecte  de 

cooperació  amb  Palestina  per  desenvolupar  al  llarg  del  2007,  titulat 

“Formació  dels  joves  refugiats  i  desplaçats  palestins  en  perspectiva 

històrica i drets humans per a la millora de la governabilitat democràtica”. 

El projecte s'engloba dins el marc del Memorial de la Nakba (diàspora) i 

aquesta campanya esta formada per diferents activitats.  El  projecte es 

divideix en dues parts: d’una banda, la part d’activació i  formació dels 

joves per millorar la capacitat dels joves refugiats i desplaçats palestins 

per a la defensa dels seus drets i la construcció de la democràcia. Aquesta 

formació és a través de l’educació formal i no formal. L’educació formal, 

amb  classes  teòriques  sobre  història  i  geografia  de  Palestina,  drets 

humans, dret internacional i drets dels refugiats; quant a la no formal, 

classes  i  activitats  diverses  (artístiques,  culturals,  etc.),  i  el  camp  de 

treball d’estiu entre nois i noies de 13 a 17 anys de Cisjordània i la Franja 

de Gaza. 

D’una altra banda, aquest mateix grup de joves s’organitzarà per donar 

suport a les campanyes realitzades per les organitzacions de comunitats 

de refugiats i desplaçats palestins per protegir l’exercici dels seus drets i 

per  organitzar  l'acte  que  tindrà  lloc  el  mes  de  maig  a  Ramallah  en 

commemoració de la Nakba de 1948. 

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

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

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

ubicada a Betlem (Cisjordània, Palestina). 

2. El Perú

Al Perú, al llarg del 2006, s'ha anat desenvolupant el projecte “Millora de 

l’autonomia i seguretat jurídica dels territoris dels Pobles Indígenes de la 
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conca del riu Marañón”. Aquest projecte està consorciat amb l'associació 

Alternativa a les províncies d’Alto Amazones i Datem – Departament de 

Loreto – Perú. 

3. Xarxa de pobles sense estat del Mediterrani

Per a la creació de la Xarxa de pobles sense estat del Mediterrani, durant 

el  2006 s'ha estat  fent una recerca d'organitzacions que treballen pels 

drets humans i pels drets col·lectius dels pobles de la conca Mediterrània, 

amb l’objectiu d’organitzar i celebrar, durant el 2007, unes jornades sobre 

els  drets  de  les  minories  i  així  crear  una  xarxa  entre  diferents 

organitzacions per a futures cooperacions i treballs ens comú.

4. Altres projectes

Actualment s'està treballant també amb nous projectes al Kurdistan turc, 

amb palestins refugiats al Líban, a la Cabília algeriana i a l'Amazonia del 

Brasil. 

El  mes  de  desembre  es  va viatjar  a  Jordània  i  al  Líban per  a  buscar 

futures  contraparts  en  l'àrea  de  cooperació  internacional  al 

desenvolupament. Va ser un viatge fructífer on es van establir contactes 

amb diferents  organitzacions que treballen  amb palestins  refugiats.  En 

ambdós països, els palestins estan mancats de drets civils i socials, i les 

condicions de vida dins els camps de refugiats són molt difícils. Així doncs, 

en  el  proper  any  es  farà  algun  projecte  amb  alguna  d'aquestes 

organitzacions.
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