
Durant l'any 1999 el CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions) ha 
portat  a terme les seves  activitats,  tal  com estableixen els  seus estatuts,  d'acord amb els  principis  de 
Coneixement, Reconeixement i Solidaritat. Moltes d'aquestes activitats són de caràcter permanent o tenen 
continuïtat en diversos exercicis.

En el primer àmbit del Coneixement, les activitats s'han centrat en la investigació i la divulgació:

 La celebració de conferències a Vigo, A Coruña, Santiago, Alacant, Alcoi, País Basc i Mallorca.

 El  programa  MERCATOR,  d'investigació  i  recopilació  de  les  diverses  legislacions  europees  en 
matèria de política lingüística i dels drets que se'n deriven. Aquest programa, cofinançat per la Unió 
Europea,  implica  el  manteniment  d'una  pàgina  WEB,  amb  butlletins  periòdics  i  notícies 
permanentment actualitzades al respecte.

 L'edició de la revista de caràcter trimestral EUROPA DE LES NACIONS, on es publiquen de forma 
rigorosa  treballs  periodístics  i  reportatges  sobre  les  diferents  realitats  ètniques  i  culturals, 
especialment d'Europa.

 La publicació  i  distribució  de materials  de caràcter  pedagògic  i  divulgatiu,  com mapes,  pòsters, 
tríptics, etc.

 El  manteniment  i  ampliació  del  Centre  de Documentació  que,  ubicat  a  la  seu  de l'entitat,  està 
especialitzat en la temàtica dels drets lingüístics i les minories ètniques i nacionals. Consta d'una 
biblioteca, una hemeroteca i un fons de documentació diversa, extractes de premsa, o documents 
no publicats. És un Centre obert al públic, i especialment dirigit a universitaris, investigadors i en 
general a totes aquelles persones interessades en el tema.

 Partipació en conferències i seminaris entorn als temes propis de l'entitat.

Pel que fa a l'àmbit del Reconeixement, el CIEMEN ha participat en els sigüents foros i activitats:

 Participació en els treballs del Nou Congrés de Cultura Catalana.

 Participació  en  el  projecte  d'elaboració  de  la  Carta  Europea  dels  Drets  Humans  a  les  ciutats, 
impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, i  dels treballs previs a les Jornades de Saint Denís, a 
França.

 Nova edició de la Declaració Universal dels Drets dels Pobles.

 Participació en el Comitè de Seguiment de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, impulsada 
pel CIEMEN conjuntament amb el Centre Català del Pen Club.

 Participació en la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, i especialment en la seva activitat 
més emblemàtica, el CORRELLENGUA.

 Participació en diverses activitats de caràcter cívic i cultural, organizades pel conjunt de les entitats 
del país.

Finalment, pel que fa a l'àmbit de la  Solidaritat, el CIEMEN ha centrat les seves activitats de cooperació 
bàsicament en dues àrees geogràfiques, Rwanda i la zona dels Balcans:

 Programa nutricional i de formació a Kivumu-Rwanda.

 Construcció d'una granja de pinsos a Bòsnia.

 Construcció d'una granja de gallines a Bòsnia.

 Habilitació de l'escola Dunja, a Sarajevo.

 Habilitació de l'escola municipal de Targuist.

 Ajuda d'urgència alimentària per al camp de refugiats kosovars a Albània.

 Habilitació de l'Hospital de Kunma, a Albània.

 Habilitació del camp de refugiats a Tirana.

 Habilitació de l'Alberg Catalunya, a Tirana, per a l'atenció de refugiats kosovars, en col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya.

 Programa alimentari per a 2000 persones kosovars, refugiades en cases particulars.

 Realització de diverses campanyes de sensibilització a Catalunya.


