
ACTIVITATS PREVISTES - ANY 2004

La situació actual de represa de l’activitat del CIEMEN fa pensar que l’any 2004 pot 
esdevenir un any de continuació de l’activitat permetent un impuls important a l’activitat 
internacional (la que pròpiament defineix el CIEMEN). 

Plantegem  un  programa  de  treball  sense  massa  novetats,  però  que  permeti  la 
continuació de les activitats del CIEMEN tant a l’escena nacional com internacional. 

Àmbit del coneixement - recerca

- Programa Mercator
Per  aquest  any  el  programa  Mercator  es  desenvoluparà  entre  maig  del  2004  i 
desembre de 2004, per tal d’adaptar-se a l’any natural.  
Això farà que la seva activitat hagi d’adaptar-se a 8 mesos enlloc de 12. Les principals 
línies  de  treball  faran  referència  a  la  legislació,  i  com  a  novetat  es  planteja 
l’actualització de la pàgina web i la informació sobre les llengües d’Europa que hi ha a 
l’actualitat. 
Es continuarà treballant qüestions relacionades amb els països de nova incorporació a 
la UE: 
S’estudia la possibilitat de publicar les actes del simposi de Tarragona. 
Es participarà al III Simposi Internacional Mercator que es durà a terme a Frisia. 

- Centre de documentació
Reimpulsar el centre de documentació

Àmbit del reconeixement

- Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics: seguiment 
del lobby amb la UNESCO (estats i secretariat). Es planteja la possibilitat  de dur a 
terme una nova campanya de recerca de suports d’escriptors reconeguts d’arreu del 
món i l’organització d’un acte a la seu de la UNESCO per rellençar el procés. 
Alhora s’obriran nous fronts de treball cara a estudiar la possibilitat d’iniciar el treball 
amb l’ONU. 
S’iniciarà  un  treball  per  a  l’estructuració  d’un  Observatori  de  les  llengües  a  nivell 
internacional. 

- CONSEU: celebració de la VI Assemblea de la CONSEU a Catalunya a la tardor amb 
el suport de Relacions exteriors del Govern Català (estem treballant en un possible 
conveni).  En  el  marc  de  la  mateixa  reunió  plantegem  una  reunió  de  pobles  del 
Mediterrani que permeti fer una proposta temàtica per al Fòrum Social Mediterrani.  
Participació en el Consell Internacional del Fòrum Social Mundial. Des del 7 d’abril la 
CONSEU n’és membre oficial. 
Creació  d’una  pàgina  web  sobre  la  repressió  de drets  a  les  nacions  sense  estat. 
(aprovat a la reunió de Bretanya). 

-  Observatori  de  la  Llengua  Catalana.  Fruit  de  la  nova  situació  al  CIEMEN  la 
secretaria  de  l’Observatori  ja  no  es  troba  aquí.  El  CIEMEN continuarà  treballant  i 
col·laborant amb l’Observatori i fent especial èmfasi en les activitats que impliquin una 
dimensió internacional.  

- EBLUL



Seguiment  de l’informe fet  durant  l’any  2003 (s’haurà  de produir  la  reunió  amb el 
representant del Consell d’Europa)i continuació amb les activitats del Comitè Estatal 
de l’EBLUL.  

- Llengua i immigració: 
- Estudiar la possibilitat de reorganitzar nous cursos sobre llengua i cultura de 

comunitats que viuen a casa nostra. 

- Exposició de drets humans
Finalitzar l’exposició sobre els drets humans i  itinerar-la.  Hem iniciat  les converses 
amb la Fundació Caixa de Sabadell per a un possible finançament.  

- Fòrum Social Mediterrani
Continuació de la participació activa en la preparació del Fòrum Social Mediterrani tant 
a nivell  de la secretaria de Barcelona com a nivell  internacional.  Durant l’any 2004 
entrarà en una fase definitiva de l’organització i el CIEMEN ha esdevingut una peça 
clau en el procés. 
Caldrà estructurar propostes temàtiques. 

- Globalització i identitat nacional
Organitzat conjuntament amb Òmnium Cultural i el Centre UNESCO. S’haurà de dur a 

terme al juny de 2004. 

- X Congrés Linguapax Diversitat Lingüística, sostenibilitat i pau
Participació, en el marc del Fòrum 2004, en el congrés de Linguapax, presidint un dels 
tallers i fent una ponència sobre la Declaració. 

- Diàleg Escriptors Empresonats (Fòrum 2004) – Centre Català del PEN
Col·laboració amb el Centre Català del PEN en el seu diàleg i difusió de la Declaració. 

Àmbit de publicacions

- Revista Europa de les Nacions
- Diàlegs: està pendent de publicació els bantu
- CD interactiu: Els pobles i llengües al Mediterrani

Participació en activitats organitzades per altres entitats o xarxes

- Proposta de participació en el consell  internacional de l’assemblea de l’ONU dels 
pobles i també en l’organització d’un simposi sobre la reforma de les Nacions Unides. 

Àmbit de solidaritat

- Segona part del projecte a Acre
- Hem  sol·licitat  projectes  al  Ministre  de  Txetxènia  que  fou  guardonat  pel 

CIEMEN.  

Creació d’una àrea de comunicació
La necessària difusió de les tasques que duu a terme el CIEMEN, fa pensar que pot 
ser important crear una àrea de comunicació que treballi per a la promoció de l’entitat 
tant a nivell general, com a nivell de premsa... 

Continuar amb la participació a les campanyes d’àmbit nacional: El català a l’Escola, 
11 de setembre... 




