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N° 14, agost/setembre de 1986 
Pao Claris, 106, l r . la. - 08009 Barcelona.Tel. 302 01 44 

CIEMEN 
Centre Internacional 
Escarré per a les Miñones 
Étniques i Nacionalitats 

BREU BALANC DE LES JORNADES 
INTERNACIONALS D'ENGUANY 

Els qui vam participar en les onzenes jornades interna-
cionals del CIEMEN (Cuixá, 16-23 d'agost) coincidim en 
valorar-Íes molt positivament. Ens han permés aprofun-
dir en una temática de la qual tenim pocs coneixements 
objectius Oes nacions europees sense estat sota régims 
dits socialistes), a través de persones que la viuen o l'estu-
dien amb demostrada competencia. El to de les ponén-
cies fou, realment, alt. Unes jornades, dones, ben reei'xi-
des. Ben reeíxides, també, perqué ens han fet entrar en 
contacte amb noves persones, totes elles de remarcable 
qualitat humana i disposades a col.laborar amb el CIE
MEN. 
Potser una de les conclusions mes important va ser la pe-
tició unánime, per part deis ponents, que ens fixéssim en 
la terminología a l'hora de parlar o escriure sobre les 
anomenades de "l'est". Si actualment, degut a una polí
tica mundial de blocs, hi ha un "oest" i un "est" a Euro
pa, unes divisions de fronteres mes que estatals que in
tenten afavorir un distanciament en tots els ámbits entre 
uns europeus i els altres, hem de considerar que aquesta 
situació és provisional, és un paréntesi d'una llarga histo
ria comuna, és contra la voluntat deis pobles. La recerca 
d'una redefinició de la identitat europea no pot prescin
dir d'uns fets, que Europa la formen els pobles europeus, 
ni d'una voluntat deis pobles europeus de construir un 
futur per a tots els qui habitem un mateix continent. Els 
régims passen, les nacions permaneixen. D'aquí la neces-
sitat de no utilitzar mes una terminología que denota en-
frontament, de promoure des de la base popular l'inter-
comunicació i la solidaritat entre totes les nacions euro-
pees. Mes enllá de les polítiques oficiáis i deis mecanis-
mes —de guerres fredes o deis controls de les persones— 

lligats a interessos aliens i oposats a la "unió" humana 
deis europeus respectuosa deis drets a les diferencies na
ción ais. 
D'altra banda, hem constatat que el fet nacional, en les 
nacions sense estat propi, sobretot ais sistemes "socialis
tes", és assumit o reassumit en tant que element progres-
sista de cara a l'esdevenidor huma i humanitzador 
d'Europa. L'aprofundiment de la democracia, de la des-
colonització, de la no discriminació, etc., passen si bé no 
exclusivament, per les reivindicacions de carácter nacio-
nalitari. Per aixó, la práctica desmenteix les teories se-
gons les quals les lluites pels drets nacionals son reductes 
del passat i responen a actituds involucionistes i reaccio
nan es. 
Aquesta constatació, ens reafirma en la validesa, en el 
sentit de futur, que inclou el projecte que estem elabo-
rant i procurant dur a terme amb l'expressió d'alternati-
va de l'Europa de les Nacions. 
Precisament el tema escollit, després d'una votació entre 
els participants en les jornades d'enguany, per a les jor
nades del 1987 fou "aspectes de l'alternativa de l'Europa 
de les Nacions". Un tema ampli, que haurem d'anar 
concretant en el present curs. El Secretariat del CIEMEN 
proposará una serie de conferencies i taules rodones pre-
paratóries, que hauran de fixar els continguts específics 
de les ponéncies de les próximes jornades. El treball de la 
CONSEO donará, certament, nous elements per a analit-
zar la temática. D'una manera molt especial, el nostre 
compromís en col.laborar en la redacció d'una "Declara
do universal sobre els drets col.lectius", punt central de 
la ja anunciada segona sessió de la CONSEO. 
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XI -JORNADES 
INTERNACIONALS; 
DEL CI.E.M.E. 

COMUNICAT FINAL 
DE LES 

XI JORNADES 
INTERNACIONALS 

DEL CIEMEN 

Els participants en les XI Jornades Internacionals del 
CIEMEN, que han tingut lloc a Cuixá (Catalunya Nord) 
els dies 16-23 d'agost de 1986, després d'haver estu-
diat la temática "les nacions sense estat a Test euro-
peu" , declaren: 
1. Els diferents pobles europeus inclosos en els ano-
menats régims socialistes, volen mantenlr la conscién-
cia de formar part de la plural identitat europea, mal-
grat trobar-se separats deis altres pobles europeus per 
sistemes polítics antagónics. Hem de cancel.lar, per 
tant, del nostre llenguatge qualsevol expressió que pu-
gui significar una devisió confrontada entre les nacio-
nals de Test, centre i oest europeu. Tot i que ambdues 
bandes de les férries fronteres imposades, les políti-
ques deis estats vencedors de la última guerra promo-
guin o acceptin el distanciament i fins l'oposició entre 
els pobles europeus, cal fomentar des de les bases so-
cials la seva reaproximació o la seva reunificació en 
els casos necessaris, amb la certesa que la injusta si-
tuació actual només constitueix un paréntesi d'una 
Marga historia comuna. 
Demanem, dones, sobretot a les organitzacions i els 
moviments que treballen per fer possible I'Europa de 
les Nacions, alternativa a les "Europes deis Estats", 
de portar a terme una dinámica que s'orienti cap a un 
futur europeu de totes les nacions del nostre conti-
nent, en qué la realitzacio de la igualtat en la llibertat 
deis pobles esdevingui la pauta del pfogrés huma 
col.lectiu. 

2. Constatem que en la immensa majoria deis estats 
dits socialistes, en el marc europeu, les fronteres esta-
tals no corresponen a les entitats nacionals i és activa 
una política, directa o indirecta, assimiladora en bene-
fici d'una o d'unes nacions, contráriament al que so-
vint estableixen les normes juridiques favorables al 
respecte a les diferencies nacionals. 
Denunciem, per aixó, els models d'estat centralitzador 
i les praxis freqüentment repressives que pretenen 

justificar-los. A la vegada, valorem positivament els in
negables esforgos que.en alguns estats dits socialis
tes, es fan per adaptar les liéis i les estructures admi-
nistratives a les divereses identitats nacionals i no a 
l'inrevés. 
Observem, pero, que, en geiferal, l'aplicació de l'ano-
menat socialisme real en tota una serie de nacions 
s'ha demostrat fins ara incapag de resoldre els proble-
mes nacionals pendents. Sota la invocació d'unes pre-
teses raons superiors, que acaben sempre enfortint 
les ideologies emanades deis estats constitu'its, els so
cialisme real ha tendit a manipular els sentiments i la 
consciéncia nacionals en els pobles minoritzats a 
oposar-se a la seva emancipació, particularment quan 
aquesta implicaría canvis de fronteres estatals, mal-
grat que, en teoría, l'alliberament nacional siguí anun-
ciat com a condicíó i objectiu per a l'edificació d'una 
societat mes justa. 
El renaixement de la consciéncia nacional en els es
tats dits socialiste, cada día mes impulsat per planteja-
ments encaminats a la defensa deis drets col.lectius 
deis pobles, evidencia que la via del socialisme estata-
lista cau en els mateixos paranys imperialístes i colo-
nitzadors tan condemnables en els sistemes capitalis-
tes. Les noves aportacions deis corrents nacionalíta-
ris, dintre de l'experiéncia socialista, proven en canvi, 
que les qüestions nacionals, íntimament lligades a les 
identitas humanes, no se superaran ni amb una prete-
sa abolició de les classes socials. Esdevenen mes 
aviat factors de progrés constant, sempre i quan es va-
gin vertebrant en els processos d'aprofundiment de 
les llibertats de cada poblé i en el respecte actiu ais 
drets fonamentals a la seva diversitat. 

3. L'aspiració, cada dia mes pal .lesa i reivindicativa, 
de crear innovadores perspectives a la convivencia i a 
la pau constructives entre els pobles europeus i, en 
particular, entre els pobles avui mancats d'estat propi, 
s'oposa ais interessos deis blocs i a les polítiques de 
distensió calculada que protagonitzen els poders esta
tals sobirans del món. Per aixó, cal multiplicar i soste-
nir les iniciatives obertes a la intercomunicado, a la 
mutua informació, comprensió i solidaritat, deis pobles 
europeus, que serveixin per promoure i accelerar éls 
processos de fecunda unió, en el respecte a la diferen
cia, i per a reparar els dramátics fets recents de mas-
sacres i deportacions efectuades por motius nacio
nals. 
En aquesta linia, demanem que el CIEMEN convoqui i 
organitzi reunions periódiques entre membres perta-
nyents a totes les nacions europees. Les aportacions 
positives vingudes del camp socialista, certament que 
hauran de ser assumides per a consolidar el projecte 
de l'Europa de les Nacions i donaNi la viabilitat adient. 
Ja en aquesta óptica, i en el context de la Primera 
Conferencia de Nacions Sense Estat d'Europa Oc
cidental (CONSEO), celebrada en Barcelona el dé
se mbre de 1985, els participants en les presents 
jornades sol.liciten que el CIEMEN convoqui i or
ganitzi les de l'any vinent al voltant de temes rela
cionáis amb l'esmentat projecte. 

Cuixá, 23 d'agost de 1986 



TREBALLS DE LA CONFERENCIA DE NACIONS SENSE ESTAT 
DE L'EUROPA OCCIDENTAL (CONSEO) 

-INFORME DELS DOS DARRERS COMITÉS INTERNACIONALS, 
REUNITS A MELLE (VALLS OCCITANES SOTA L'ESTAT ITALIA, DIES 12 i 13 DE JULIOL) 

I A BARCELONA (DIES 13 i 14 DE SETEMBRE). 

1)comité Internacional (Cl) reunit a Melle. 

S'analitzaren diversos temes (qüestió económica, una 
reunió d'organitzacions internacionals a la Valí d'Aos-
ta, projecte d'una Conferencia de la Mediterránia, 
...etc); la resolució d'aquests temes es fará en propers 
Cl. 
Com acords a ressaltar: 
1.1. Es declara el 12 d'octubre "Diada internacional 
per la Descolonització", acompanyada d'iniciatives a 
diverses nacions contra la celebració del "Vo Cente
nario". S'aprova el text que será la proclama d'en-
guany: 

PER UNA JORNADA DE SOLIDARITAT AMB ELS 
POBLES INDIS D'AMÉRICA: 
NO A LA CELEBRACIÓ DEL CRIM. 

Després de gairebé cinc segles d'opressió i colonitza-
ció del Continent «America», assístim perplexos ais 
prolegómens de la preparació d'una gran festa que 
pretén glorificar i celebrar el que, sens dubte, va ser un 
deis esdeveniments mes importants d'aquest darrer 
mil.leni d'história: la ¡nvasió, destrucció i colonització 
deis territoris anomenats América; no podem celebrar 
pas el seu «descobriment», perqué res s'havia de des
cubrir que no estigués ja descobert pels pobles i civilit-
zacions que ni vivien des de feia mes de 30.000 anys. 
La celebració del «Quinto Centenario del Descubri
miento de América» legitima el genocidi i l'etnocidi, le
gitima l'agressió del món occidental —que des de la 
fatídica data de 1492 es Manga a I'expoli del tercer 
món—, legitima Tactual situació de neocolonialisme 
que troba el seu soport en les estructures económi-
ques i socials heretades de la colonia i que caracterit-
zen les relacions de dependencia respecte al centre 
económic capitalista. La magnificació d'aquesta data 
histórica, sempre des del punt de vista occidental, 
constitueix un agravi mes contra ladignitat del pobles i 
nacions que van ser i segueixen sent extermináis o 
margináis, i també contra els que varen ser esclavit-
zats i desarrelats de llurs terres: els esclaus africans i 
asiátics. 

No és temps únicament de lamentacions i denuncies. 
El moviment d'alliberament indi i els moviments revo
lucionaos d'alliberament nacional americans están en 
marxa i els donem suport perqué creiem que és la m¡-
llor manera de manifestar-nos en contra de l'imperia-
lisme que també ens oprimeix. 
Mai no hauria de celebrar-se un crim, mai no haurien 
de glorificar-se dates impregnades d'un profund signi-
ficat colonial i imperial: 12 d'octubre, 1492/1992. Ens 
comprometen a fer efectives les accions necessáries 

per impedir aquesta ignominia i ens afegim a les reco-
manacions de les Nacions Unides per fer del 12 d'oc
tubre una Jornada de Solidaritat amb els Pobles Indis 
d'América. 

Si els nostres socis volen conéixer les activitats que es 
faran ais Paísos Catalans o volen adquirir el material 
que s'edita poden dirigir-se a l'"Oficina de suport al 
moviment indi", a Barcelona, (carrer de Sant Viceng, 
3, pral, 2a , Barcelona 08001), o bé a la nostra entitat. 
1.2. Altres Resolucions: Protesta de la CONSEO da-
vant el tribunal constitucional espanyol per les senten
cies sobre les liéis de normalització del cátala, del 
base i del gallee; declaració de suport a les escoles de 
les nacions administrades per l'estat francés; declara
ció de suport a l'organització bretona "Storum al Brez-
honeg" (SAB), que fa accions directes per la normalit
zació del bretó; declaració sobre la unitat de la nació 
occitana: 

DECLARACIÓ SOBRE LA UNITAT DE LA NACIÓ 
OCCITANA 

(Melle, Occitania. Comité Internacional, 
12 i 13 de Juliol) 

El Comité Internacional de la CONSEO, 

Reconeix I'existencia d'una Mengua occitana com a la 
Mengua nacional d'Occitánia tot respectant la seva di-
versitat lingüística. 

Es compromet a intervenir en aquest sentit davant les 
Institucions espanyoles, italianes i franceses. 

Demana el reconeixement, per part d'aquestes institu
cions, de I 'occitá com a Mengua oficial en el seu territo-
ri propi. 

En particular, es declara preocupat peí projecte de llei 
que generalitzará la utilització del dialecte piamontés 
en les valls occitanes de l'estat italiá. 

Denuncia les divisions administrativos que perjudi
quen la unitat territorial d'Occitánia. 

Dona suport a la iniciativa deis grups culturáis, polítics 
i sindicáis que treballen per al desenvolupament de la 
consciéncia occitana. 

Els textos de les altres resolucions els podeu trobar en 
el nostre secretariat. 



2) Comité Internacional (Cl) reunit a Barcelona. 

Acords a ressaltar: 
2.1. Sobre el 12 d'octubre, seguint els acords ante-
riors, s'aprová el material a editar (cartel!, postal dirigi
da a l'ONU, adhesiu i xapa -tot, podeu trobar-ho a ¡'Ofi
cina india o al CIEMEN)- i els actes que es desenvolu-
paran en diferents ciutats europees. 
2.2. Seguiment del Document "Emile Chanoux". Re-
cordeu Tañada a l'ONU, a Ginebra, en el "Tren de les 
Nacions", l'any 1984; a la ciutat valldostana d'Aosta 
es va signar el Document, anomenat Emile Chanoux 
en record d'un resistent i heroi valldostá, que poste-
riorment era lliurat "per la porta petita" a la Comissió 
pels Drets Humans de l'ONU. Quan, fa uns mesos, el 
Secretari General de l'alt organisme, Sr. Pérez de Cué-
llar, visita Barcelona, una delegado de la Crida li va 
tornar a Iliurar una copia de l'esmentat Document; a 
comengaments d'estiu rebíem la resposta oficial del 
Secretari General de l'ONU: 

U N I T E D N A T I O N S W Í H NATÍO N S U N I ES 

6 de j un io Uc 1986 

Estimado 5«nor Argemí i noca: 

En nombre d«l secretario General tengo el agrado de 
acusar recibo de su carta de fecha 20 de mayo en la cual 
le adjunta una copia del "Documento Emile Chanoux" y le 
informa de que dicho documento ya fue transmitido a la 
Comisión de Derechos Humanos en Ginebra el 10 de junio 
de 1984. 

Por tratarse de un tema regional europeo occidental, 
le sugeriría que enviara una copia al consejo Europeo ya 
que es el organismo regional competente en materia de 
derechos humanos. 

Le saluda atentamente, 

*' Alvaro de Soto 
Asistente Especial 

del Secretario General 

Señor 
Aureli Argení i Soca 
Secretari General del CISMEN 
Carrer de ¿aune 1, 15 1 2 
08002 Barcelona 
España 

El Cl de la CONSEO va decidir seguir la gestió i va en-
carregar a la delegació bretona que gestioni una entre
vista amb el President del Consell Europeu de l'ONU, 
tal com ens suggereix la carta rebuda de les Nacions 
Unides. 
2.3.lnici deis treballs de preparació del "Día de l'Euro-
pa de les Nacions" (proclamat per la CONSEO el dia 
21 de marg, comengament de la primavera); l'any 
1987, aquest dia, será dedicat a les llengües de les na
cions sense estat, minoritzades totes elles pels estats 
que les administren. Es tara un cartell commemoratiu, 
unitari, accions reivindicatives a tots els pai'sos i una 
acció conjunta de carácter internacional. 
2.4. Nomenament de la Comissió encarregada de 
comengar a estudiar i redactar el que ha de ser la 
"Declarado Universal deis Drets Col.lectius", punt 

central de la propera cimera de la CONSEO, que es ce
lebrará durant les testes de Nadal de 1987 o bé de 
Pasqua de 1988. La Comissió está integrada, inicial-
ment, per Aureli Argemí (CIEMEN), lan Chouck (Em-
gana, Bretanya) i dos juristes, d'Euskadi i Galicia, a de
terminar. 
2.5. Aprovació d'una Declaració contra la repressió 
deis estats, per la via de les dites "Neis antiterroristes" 
o jurisdiccions similars: 

RESOLUCIÓ SOBRE LA REPRESSIÓ AL PAÍS 
BASC 

El Comité Internacional de la CONSEO (Conferencia 
de nacions Sense Estat de l'Europa Occidental), en la 
seva reunió de Barcelona, els dies 13 i 14 de setembre 
de 1986, ha constatat el reforgament deis mitjans de 
repressió legáis, judicials i policíacs posats a la prácti
ca pels estats d'Europa Occidental i el desenvolupa-
ment de la cooperació policiaca interestatal. 
Recorda que l'Assemblea Plenária de la CONSEO 
(Barcelona, desembre de 1.985) en una de les seves 
resolucions havia denunciat clarament les múltiples 
formes de repressió deis drets nacionals deis pobles 
minoritzats. 
Ara, davant el desenrotllament d'una campanya políti
ca dita "antiterrorista", ámpliament orquestrada per 
certs mitjans de comunicació, la CONSEO recorda 
que I'afirmado del principi democrátic invocat pels es
tats d'Europa Occidental a fi de justificar aquesta cam
panya, troba els seus límitis en les prohibicions consti-
tucionals i legáis fetes ais pobles minoritzats, per 
aquest mateixos estats, en el que es refereix a llurs 
drets fonamentals a viure segons les própies diferen
cies i a organitzar-se col.lectivament d'acord amb les 
própies opcions. Recorda, per aixó, que la repressió no 
podrá de cap manera aportar solucions ais conflictes 
nascuts de la negado feta pels estats deis drets 
col.lectius fonamentals d'aquests pobles. 
En el moment que el govern de I'estat espanyol reforga 
la repressió i la cooperació policiaca interestatal amb 
el govern francés contra el poblé base, mentre les or-
ganitzacions representatives d'aquest poblé afirmen la 
voluntat de negociar en termes polítics, la CONSEO 
sosté que només el reconeixement polític deis drets 
col.lectius deis pobles pot canalitzar una solució. 
D'aqui que el rebuig de negociar expressat peí govern 
espanyol li dona tota la responsabilitat en el manteni-
ment del conflicte. 
Conseqüentment, la CONSEO decideix donar pie su-
port a les torces representatives del poblé base en Hui
rá en la seva iniciativa d'arribar a la negociació políti
ca, basada en el reconeixement deis drets nacionals 
del poblé base, com a única práctica d'una veritable 
democracia. 

Comité Internacional, Barcelona, 
13 i 14 de setembre de 1.986 

La propera reunió del Cl será a Lyon (Franga), el mes 
de novembre. 



PARTICIPACIÓ EN REUNIONS INTERNA-
CIONALS, AQUEST ESTIU. 

1. Bolonia (Italia), Festival Eritrea'86. Els dies 3 a 5 
d'agost una delegació del CIEMEN i de la Crida assis-
tia a la reunió anyal deis eritreus exiliats o que viuen en 
la part occidental d'Europa. Hi havia mes de 4.000 eri
treus reunits en aquest macro Festival amb debats, 
conferencies, actuacions artístiques... Per part de CIE
MEN hi van anar Ángel Colom, Xavier Bosch i Josep M. 
Duart. Varen deixar-hi el missatge de solidaritat de la 
nostra entitat amb els 25 anys de lluita per l'allibera-
ment d'aquesta nació sense estat africana i es varen 
entrevistar amb diferents responsables del FPLE 
(Front Popular d'Alliberament d'Eritrea), amb qui dis-
cutiren una serie de nous projectes de col.laboracio 
humanitaria. 

2. Córsega, Jornades del Poblé Cors. Enguany, la cin-
quena edició de les Jornades Intemacionals que orga-
nitzava a Corti el Moviment Cors per a l'Autodetermi-
nació (MCA), s'ha con'vertit en unes Jornades conjun
tes entre aquesta organitzacio i la Unió del Poblé Cors 

(UPC), amb qui hi ha un procés d'unitat cada cop mes 
estret. La delegació de la nostra entitat, que estava 
formada per les mateixes persones que varen assistir 
a Bolonia ais actes eritreus, va intervenir en una roda 
de premsa internacional, un fórum obert a tots els mili-
tants corsos i al Míting Internacional, que várem cloure 
a petició deis organitzadors. S'enfortiren els lligams 
del CIEMEN i de la Crida amb el moviment nacionalista 
cors. El CIEMEN pogué detectar el prestigi que té el 
nostre centre a Córsega, entre les organitzacions na-
cionalistes. El MCA, en el seu posicionament interna
cional, dona públicament un relleu molt destacat a la 
CONSEO. (La ponencia, en francés, está en el nostre 
Centre de Documentació). 
3. Galicia, 25 de juliol, "Dia da patria galega", Santia
go de Compostela. Hi varen assitir Oriol Ferrer i Tere
sa Ferreres, en nom del CIEMEN i de la Crida. La nos
tra delegació forma part de la capgalera de la manifes
tado convocada peí Bloque Nacionalista Galego 
(BNG), organitzacio amfitriona, i va intervenir en una 
festa-míting de cloenda del "Dia da patria galega". Es 
mantingueren converses amb els dirigents del Bloque 
que serviren per enfortir les relacions. 
4. País Base, 2-3 setembre, Bilbao. Aureli Argemí, Se
cretan general de la nostra entitat, participa en una 
reunió preparatoria del próxim Congrés Europeu de les 
Comunitats de base o populars eclesials que tindr?. 
Iloc a Euskadi l'any que ve. Els organitzadors bascos, 
que hi presentaran una ponencia sobre les "comuni
tats de base i la qüestió nacional", han demanat a 
Aureli Argemí que col.labori en la redacció d'aquesta 
ponencia i dirigeixi una taula rodona sobre el tema. 
D'altra banda, els promotors de la "Lliga per a l'Auto-
determinació", entitat basca de creació recent, apron
taren l'avinentesa de Cestada a Bilbao d'Aureli Argemí 
per a col licitar-ti uns escrits sobre el dret a l'autode-
terminació que serveixin per a explicar pedagógica-
ment el significat d'aquest dret al gran públic. 

NA SOBERANÍA 
ESTA A SOLUCIÓN 

OH 
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RESUM DE LES ULTIMES JUNTES 

Els dies 5 i 18 de setembre, en sessió complementaria, 
va reunir-se la Junta de la nostra entitat. Principáis te
mes tractats: 
1. Balang de les activitats del CIEMEN en relació a la 
Crida a la Solidaritat, després d'haver constatat la mul
tiplicado de feines que el nostre Secretariat ha assu-
mit com a col.laboradora de la Crida i que han redu'ft el 
treball propi de la nostra associació. Per mantenir un 
bon clima d'activitat dintre de la seu del CIEMEN, la 
Junta decideix sol.licitar a la Permanent de la Crida 
que redueixi, al máxim, les reunions de les Comissions 
de la Crida en els nostres locáis. Igualment la Junta de
cideix que els membres del Secrefariat del CIEMEN 
precisin mes les seves tasques i concentrin millor les 
seves torces en cada una de les activitats encomena-
des. Hom creu que el resultat será positiu tant peí CIE
MEN com per la mateixa Crida. 
2. Análisi de la situació económica del CIEMEN i estudi 
sobre el pressupost per al 1987. Ja que, segons totes 
les previsions, acabarem l'any amb un fort déficit, la 
Junta acorda que s'envií una carta ais socis en qué se 
suggereixi un ajut economic, voluntari i extraordinari, 
per poder acabar el present exercici sense un déficit 
que ens col.lapsaria. Quant ais pressupostos per a 
l'any que ve, la Junta insisteix que cal demanar mes 
subvencions, particularment a la Generalitat de Cata
lunya i al Parlament Europeu - via "Agencia Europea 
per a les Dengues minoritzades", de la qual ara el nos
tre Secretari General n'és el President-. 
3. Presentació i aprovació de principi del programa 
d'activitats pels propers mesos: recomengar la promo-
ció de xerrades sobre la problemática nacionalitária a 
Europa (l'Europa de les Nacions) a escoles, instituts, 
centres culturáis deis ajuntaments...; organitzar un 
sopar-debat (com el que tingué lloc el dia 12 de setem
bre amb els membres del Comité Internacional de la 
CONSEO, amb forga éxit d'assiténcia) cada dos mesos 
aproximadament amb una personalitat destacada en 
el món nacionalitari, europeu o no, per debatre els te
mes deis drets col.lectius, l'Europa de les Nacions, 
etc.; preparar el Festival Internacional de Vídeo amb la 

COL.LABOREM AMB EL NOSTRE CEN
TRE DE DOCUMENTACIÓ 

Davant l'increment de demandes per a consultar el 
nostre Centre de Documentació i per a millorar el nos
tre servei d'ajuda a la investigació, ens cal, urgent-
ment, augmentar el nombre d'obres i dotar-nos de mit-
jans técnics. Per aixó, sol.licitem que els socis ens en-
viín Ilibres (en especial els que tinguin repetits en les 
respectives biblioteques privades) sobre la temática 
nacionalitária (particularment estrangera), ens facilitin 
fotocopies d'articles o de Ilibres que creguin d'interes 
per al nostre Centre de Documentació, o, simplement, 
ens donin suport economic per adquirir diverses obres 
que, tot i ser fonamentals, ens manquen. Igualment 
sol.licitem informació o ajuda per poder comprar un or-
dinador. 

participacio de productors pertanyents a nacions sen
se estat; elaborado definitiva del Mapa de les Llen-
gües d'Europa (que ja está en fase d'estudi) i prepara
do d'una nova edició corregida del Mapa de l'Europa 
de les Nacions. 
Dintre del capítol d'activitats properes, la Junta dema
na que el secretariat prepari un programa de cursets 
sobre temátiques internacionals, des de l'óptica de 
l'alternativa de l'emancipació deis pobles. Per tal de 
portar a terme aquesta i les altres iniciatives, la Junta 
acorda promoure una dinámica de treball per comis
sions obertes a tots els nostres socis. Per ara es creen 
ja les següents: 
- Comissió coordinadora de la confecció del Mapa de 

les Ñengues d'Europa ¡ de la revistó del Mapa "Apro
ximado a l'Europa de les Nacions". 

- Comissió de preparació del Festival Internacional de 
Vídeo. 

- Comissió de joves que vulguin realitzar intercanvis in
ternacionals (ja está a punt un intercanvi de joves 
catalans-eslovens; la primera trobada será de joves 
eslovens al nostre país. 

- Comissió d'estudi per a rellangar les nostres publica-
cions i per formar un equíp de redactors. 

TOTS ELS SOCIS INTERESSATS PER TREBALLAR EN 
ALGUNA D'AQUESTES COMISSIONS O BÉ QUE TIN
GUIN PROPOSTES PER CREAR-NE D'ALTRES, 
POSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL NOSTRE SECRE
TARIAT (demaneu per Ángel Colom). 

El "FONS CÁTALA DE COOPERACIO AL DESEN-
VOLUPAMENT" 

Després de múltiples vicissituds, per fi s'ha constituit, 
durant aquest estiu, una Associació que treballará, a 
nivell nacional cátala, en la cooperació al Desenvolu-
pament. La nostra entitat ha estat elegida membre de 
la Junta. En próxims Butlletíns us n'informarem amb 
mes detall. 

ATENCIÓ: 
TOTS ELS QUI TINGUIN FULLS DE SIGNATURES 
DE LA CAMPANYA DE LA CRIDA "100.000 SIGNA-
TURES PEL CÁTALA", CAL QUE LES RETORNIN 
RÁPIDAMENT (directament al Secretariat Técnic 
de la Crida - Jaume 1,15.1r. 2» - o bé al CIEMEN). 

El 12 d'octubre, 
PARTICIPEM EN LES INICIATIVES CONTRA LA 
CELEBRACIÓ DEL "Vo CENTENARIO". 
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