
 [ ACTIVITATS CIEMEN  2001

Gener

• Obres de l’auditori.

Entre els mesos de desembre i primavera 2001

Construcció d’un auditori amb capacitat per a 120 persones als 

baixos de l’edifici del carrer de Rocafort, 242 bis.

• CONSEU: del 19 al 21 de gener.

Trobada de representants d’organitzacions de nacions sense 

estat per debatre el tema de la nova carta europea i el paper 

de les nacions en una futura constitució europea. 

• Comença l’elaboració de l’Informe sobre “La Unió Europea i 

les  Llengües  Menys  Emprades”  (The  European  Union  and 

Lesser-Used  Languages),  encarregat  al  CIEMEN  per  la 

Direcció General per a la Recerca del Parlament Europeu.

• Publicació  Working  Paper  1  “La  promoció  de  les  llengües 

minoritàries a la Federació Russa i la prevenció de conflictes 

interètnics: el cas de Calmúquia” 

      Febrer

• 8 de febrer, conferència “El català a Europa” en el marc de les 

jornades  de  l’Any  Europeu  de  les  llengües.  Universitat  de 

Mallorca, facultat de filologia.

• Elaboració de la nova WEB del CIEMEN

Confecció de la pàgina WEB que inclou informació permanent, 

notícies,  agenda,  possibilitat  d’adquirir  la  revista  i  material 

propi



• Publicació  del  número  44  de  la  revista  EUROPA  DE  LES 

NACIONS

      Març

• Comitè  de  Seguiment  de  la  Declaració  Universal  de  Drets 

Lingüístics. 19 de març.

Presentació  del  Llibre  de  la  Declaració  Universal  de  Drets 

Lingüístics, a París

      Abril

• Inici de la campanya de captació de socis i subscriptors.

• Conferència  a  Mallorca:  Models  de  política  lingüística  a 

Europa. Josep Romeu

• Jornades sobre “El Dret a la Diversitat Lingüística: Reflexions 

al  voltant  de  l’article  22  de  la  Carta  Europea  de  Drets 

Fonamentals de la Unió Europea (Niça 2000)”,  organitzades 

pel programa Mercator-Dret i Legislació Lingüístics.

• Dia 14, conferència “Les llengües i el futur” dins les jornades 

sobre llengües minoritzades. Calella.

      Maig

• “Les llengües i els drets lingüístics”, a Catalunya Cultura.

• Conferència “Els drets lingüístics” en el marc de l’Any Europeu 

de les Llengües, a la Universitat d’Udine.

• Publicació  working  peper  2  “Els  principals  conceptes  en  el 

reconeixement dels drets lingüístics als estats europeu”

• Publicació del número 5 de la Col·lecció Drets Lingüístics: “Les 

nouvelles législations linguistiques dans l’union européenne”

• Celebració dels 25 anys del CIEMEN. 8 de maig

Inauguració Sala d’actes Abat Escarré, i presentació del llibre 

commemoratiu.  Presideixen  l’acte  Joan  Rigol,  Joan  Vidal  i 

Gayolà, Jordi Xena i Aureli Argemí.

      Juny

• Exposició Les Llengües un gran tresor. A Mungia



• Publicació  del  número  45  de  la  revista  EUROPA  DE  LES 

NACIONS

• Edició  nº  5  de  la  Col·lecció  Drets  Lingüístics:  Les  noves 

legislacions Lingüístiques a Europa.

• 24  de  juny.  Campanya,  Plantem  la  senyera,  arreu  de 

Catalunya.

• Viatge a Euskadi CONSEU. Eunions amb PNB, EA i HB

• Publicació  working  paper  3:  “L’estatus  polític  de  la  llengua 

romaní”

      Juliol

• 5 de juliol: Conferència a Espai CIEMEN: “Canàries, l’orgull de 

ser africans”

• 10  de  juliol:  participació  en  l’escola  d’Estiu  Rosa  Sensat  i 

presentació dels materials didàctics elaborats pel CIEMEN. 

• 31  de  juliol:  presentació  de  resolució  per  a  l’Assemblea 

General UNESCO

• Conferència  “Les  llengües  d’Europa  i  la  globalitzaciío”  al 

CCCB

      Agost

• Campanya turisme. Elaboració i distribució tríptic en anglès.

• 31 d’agost: reunió a Brussel·les amb l’ALE i Nelly Maes.

      Setembre

• Projecte de conscienciació i solidaritat “Material Didàctic 2000 

any Internacional de la cultura de la Pau”.

Elaboració d’un vídeo didàctic sobre els valors de la cultura de 

la pau i la solidaritat.

      Elaboració de fitxes didàctiques.

• Comissió 11 de setembre. Participació en la Comissió com a 

una de les entitats impulsores

• 11-12 de setembre. Reunió de Mercator a Frísia.



• 13-15:  Participació  a  la  2ª  Conferència  Internacional 

organitzada  pel  centre  Mercator-Educació,  sobre  “Adquisició 

de  terceres  llengües  i  trlingüisme”,  a  la  Fryske  Akademy, 

Ljouwert (Frísia).

• 23-24 Mostra d’Entitats Mercè 2000. Espai per a l’exposició 

“Les llengües, un gran tresor” del CSDUDL.

• 26.  Dia  de  les  llengües  –  Clausura  de  la  campanya  de  la 

DUDL  a Girona.

• 26  de  setembre  –fins  al  7  d’octubre  Exposició  sobre  les 

llengües a Girona.

• 27 de setembre: conferència d’Aureli Argemí a Bilbo: Llengua i 

Universitat.

• Conferència d’Aureli Argemí “Les llengües d’Europa” al Centro 

de Profesores vascos, a Bilbao.

• Col·laboració en la redacció de la versió catalana de La Guia 

del Món.

• Inici  del  projecte de Cooperació relacionat amb les llengües 

amenaçades del Brasil. Amb el suport de Relacions Exteriors

• Publicació working paper 4 “La tutela jurídica de les llengües 

retoromàniques, i en particular el cas del friülà”

      Octubre

• Treballs per a l’edició en CD – Rom de joc didàctic Les 

llengües d’Europa.

• Publicació del número 46 de la revista EUROPA DE LES 

NACIONS. Especial Any europeu de les Llengües.

• Viatge  de  la  CSDUDL  a  París  per  preparar  el  suport  a  la 

recomanació que es presentarà durant la Conferència General 

de la UNESCO.   

• Exposició “Terra” de Sebastiao Salgado, a Palafurgell.

• Petita Història de la Llengua Catalana.

• 1 d’octubre. Conferència de  Virgínia Unamuno a Madrid: 

Política lingüística i llengua de signes. Organitza Any Europeu 

de les Llengües.

• 11-13 d’octubre: Reunió de l’EBLUL a Brussel.les i Charlesroi.



• 15 d’octubre – 10 de novembre Exposició Les llengües, un 

gran tresor, a Mataró.

        Novembre

• 9-10 de novembre Congrés sobre “Anàlisi crítica del discurs i 

immigració”. Universitat Pompeu Fabra

• 14-15 de novembre: jornades de planificació lingüística a 

Europa, a Andorra.

• 15 de novembre – 13 de gener. Exposició, “Les llengües, un 

gran tresor” a Sabadell.

• 19-20 de novembre. Jornades Mercator a la Universitat de 

Barcelona. Models alternatius de protecció de les llengües.

• 30 de novembre: Assistència a la Conferència Internacional 

organitzada pel Consell d’Europa i el Ministeri de l’Interior dels 

Països Baixos, “La carta Europea per a les Llengües 

Regionals o Minoritàries: de la teoria a la pràctica”, La Haia 

(Països Baixos)

• Conl·laboració en l’edició del llibre editat per la Fundació Bofill 

“Convivència in Catalonia: Languages living together”

• Conferència sobre l’Any Europeu de les Llengües, organitzada 

per Òmnium Cultural de Sabadell

• Publicació de working paper 5 “Llengües i institucions a la Unió 

Europea 

        

Desembre 

• 1-3 de desembre Reunió de l’EBLUL a la Haia.

• Conferència  clausura  de  l’Any  europeu  de  les  llengües  a 

Barcelona (CNL, Barcelonès) 

• Acte  Les  Llengües  a  Barcelona,  Lliurament  de  guardons 

CIEMEN a Joseph Poth i Isabel Clara Simó

• Conferència  sobre  la  Ratificació  de  la  Carta  Europea  de 

llengües regionals o minoritàries, a Pamplona.


