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Presentado 
Amb aquest primer número del BUTLLETI INTERN DEL CIEMEN, comencem un diáleg 

permanent entre els socis de la nostra entitat. Un diáleg necessari per informar puntual-
ment sobre les activitats que estem duent a terme i per exposar els suggeriments deis so
cis. 

Si bé els grans mitjans de comunicació ja parlen sovint d'algunes d'aquestes activitats, 
la Junta del CIEMEN ha cregut que calia ampliar el contacte entre els socis, d'una forma 
mes directa i mes exhaustiva. Les altres publicacions del CIEMEN, fruit de la recerca cons-
tant, no son suficients per aconseguir aquests objectius. I no tan sois perqué no surten amb 
la periodicitat desitjada, per manca de recursos, sino també perqué teñen un caire divers. 
Les noticies sobre la vida interna del CIEMEN hi son difoses parcialment i amb retard. 

Esperem que aquesta iniciativa sigui ben rebuda per tothom. Son molts els qui l'havien 
sol.licitada. El BUTLLETÍ INTERN DEL CIEMEN intenta ser un element vitalitzador de la 
nostra entitat i, a la vegada, un servei que susciti interés entre els qui ens demanen, tan so
vint, qué fem. Malgrat que estem realitzant constantment activitats, aqüestes no son prou 
conegudes. 

D'altra banda, confiem que el BUTLLETÍ INTERN DEL CIEMEN sigui un bon esquer per 
augmentar el nombre de socis. Una entitat com mes demostra que es mou mes atreu. Ja 
sabem que una associació cultural esdevé independent i eficag en la mesura que la base 
que li dona suport s'aixampla i li dona consistencia fins i tot económica. 

BON NADAL i 

FELIQ 1984 ! 



Actes 
Octubre 

9 d'octubre: Membres de la Junta del CIEMEN i al-
guns socis participen a Xixona a l'acte homenatge a 
Joan Fuster (President d'honor de la nostra entitat), 
Andreu Alfaro (soci), i altres, en el qual l'Ajuntament 
d'aquell poblé del País Valencia declara "persones 
grates" a aqüestes grans figures de la nostra cultura. 

18 d'octubre: Conferencia d'Aureli Argemí a la seu 
d'Omnium Cultural de Tarragona sobre l'Europa de 
les Nacions. 

21 d'octubre: Assemblea general extraordinaria del 
CIEMEN. 
Convocada per la dimissió del President del CIEMEN, 
Felip Solé Sabarís, i per I'ulterior dimissió de la Junta, 
I'assemblea es centra en l'elecció d'una nova Junta. 
Surten elegits: President, Enric Gomis; Vice-
President, Joaquim Romaguera; Secretari General, 
Aureli Argemí, Tresorera, Montserrat Molinero; Vo-
cals, Lluís M. Argemí, Jordi Bañeres, Toni Borrell, Xa
vier Bosch, Ángel Colom, Carme Porta, Amadeu Ro
ca, Octavi Sarsanedas, Enric Serra. 
El Secretari General sortint -i de nou elegit- després 
d'agrair els servéis prestats peí President sortint i per 
la Junta anterior, informa sobre la campanya de difa
mado contra la nostra entitat, endegada principal-
ment per les revistes "Nouvelle Solidante" i "Cam
bio 16", i sobre les mostres de solidaritat rebudes. 
L'assemblea dona un suport unánim a la nostra asso-
ciació i, en particular, al mes afectat, Aureli Argemí. 
Hom valora molt positivament el sopar de solidaritat 
del 23 de setembre, en el qual participaren persones 
de tots els horitzons polítics i culturáis democrátics 
del nostre país, sigui físicament (218 comensals) si-
gui amb escrits d'adhesió. També s'informa sobre la 
situació económica de la nostra entitat. Degut a la 
puja del cost per mantenir la infrastructura del CIE
MEN, l'assemblea aprova que la quota ordinaria deis 
socis per al 1984 sigui de 4.000 pessetes. Hom mani-
festa la voluntat que els socis siguin mes informáis 
sobre les activitats del CIEMEN i d'una manera mes 
puntual i directa. D'altra banda, el Secretari General 
presenta, en grans línies, els projectes d'activitats 
per al present curs, projectes que resten supeditats a 
l'aprovació definitiva de la nova Junta. 

23 d'octubre: El President, Enric Gomis, i la seva mu-
ller i sócia del CIEMEN, Teresa Carreras, participen 
ais Premis d'Octubre del País Valencia. Després son 
homenatjats per la seva dedicado a la recuperació 
nacional del mateix. 

Novembre 

10 de novembre: Col.loqui d'Aureli Argemí i Lluís M. 
Argemí amb el Director del Centre Cultural de la Caí-
xa de Terrassa, en el marc de l'exposició de Mapes i 
gravats antics deis Pa'i'sos Catalans que el CIEMEN 
ha presentat en aquesta ¡nstitució. 

11 de novembre: Aureli Argemí i Ángel Colom s'entre-
visten amb Víctor Pou, Director del Patronat "Pro 
Europa", per establir una col .laborado en els temes 
querinteressin específicament el CIEMEN. De l'entre-
vista en surt la decisió de demanar una subvenció al 
Patronat "Pro Europa" per a una serie d'activitats de 
caire europeu prevístes peí 1984: la petició es formu
la per escrit. 

17 de novembre: Primera reunió de la nova Junta del 
CIEMEN; es parla de la situació económica, de la ne-
cessitat de demanar subvencíons, del programa 
d'activitats per al 1984. Hom insisteix en la urgencia 
de fer una campanya de captacio de socis. S'acorda 
publicar regularment un "Butlletí intern" per mante
nir el contacte i la informació entre els socis. 

18 de novembre: Conferencia d'Aureli Argemí al Cen
tre Cultural de Sant Pere de Ribes GER sobre l'Euro
pa de les Nacions. 

28 de novembre: Conferencia de Jordi Bañeres a la 
seu deis Amics de la Unesco (Barcelona) sobre 
l'Europa de les Nacions i presentació del mapa 
"Aproximado a l'Europa de les Nacions" editat peí 
CIEMEN. 

28 de novembre: Al "Centre Pompidou" de (Paris), 
set hores de debat sobre "Les nations sans état". El 
mapa "Aproximado a l'Europa de les Nacions" pre-
sideix tota la sessió. Conclusió final: "totes les na
cióos teñen dret a la Independencia". Hi participen: 
Ucraína, Armenia, Letónia. Lituánia, Georgia, Euska-
di i Paísos Catalans. Peí CIEMEN hi son presents: Xa
vier Bosch i Ángel Colom, de la Junta. 

Desembre 

3 de desembre: Conferencia sobre "I'alternativa de 
l'Europa de les Nacions" a la Uníversitat de Tarrago
na (en el marc d'una jornada de reflexió de profes-
sors i alumnes de la UCE -Universitat Catalana 
d'Estiu-) Hi participen: Ángel Colom, Xavier Bosch, 
Caries Riera i Anna García, tots ells membres del 
CIEMEN. 

3-6 desembre: Participado d'Aureli Argemí al Con-
grés internacional promogut per l'lnstitut Italia de la 
Resistencia, a Aosta, sobre "el nazisme i el feixisme 
enfront de les minories nacionals a Europa". Aureli 
Argemí dona una conferencia conclusiva entorn al 
"feixisme i nacionalisme, avui". Aureli Argemí, a 
mes, pren contactes amb els participants al Congrés 
sobre les "Regions d'Europa en crisi energética i in
dustrial" a Saint Vincent (Aosta). 

9 i 10 de desembre: S'estableixen contactes, a la seu 
del CIEMEN, amb Canáries (concretament amb el 
"Centro Canario de Estudios, Amistad y Solidaridad 
entre los pueblos de África "AMILCAR CABRAL"), 
Portugal (amb els moviments de renovació pedagógi
ca. Gent oberta cap a la tendencia reintegracíonista 
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de Galicia), Galicia ("Hirmandades da Fala", gent 
vinculada ais moviments de defensa de la Mengua ga
llega i de projecte reintegracionista) i amb diverses 
Nacions indies d'América ("Navajos", "Crowns",...). 
Del CIEMEN hi participen, Jordi Bañeres, Xavier 
Bosch, Ángel Colom, Ricard Vendrell, Enric Serra, 
Jordi Sánchez, Josep M. Alcoverro, Mercé Colom, 
Sergi Penedés,... 

15 de desembre: Conferencia sobre "l'Europa de les 
Nacions" a l'entitat AHIMSA, Aula de Cultura, a ca
rree de Jordi Bañeres, de la Junta. 

Noticies 
L'afer "Nouvelle Solidante", "Cambio 16"... atacs 
al CIEMEN i a l'Aureli Argemí. 

"Dépuis sa création, le CIEMEN a servi d'organisa-
tion gigogne pour tous les groupes séparatistes en 
particulier ceux d'Europe méridionale." (un piamfet 
que es diu "Nouvelle Solidante", editat a París, amb 
data 29 de juiiol de 1983). 
Comenca el muntatge: "Diario de Barcelona": 
"Una revista francesa acusa al CIEMEN de lanzade
ra terrorista" (5 d'agost), "Le Quotidien de Paris": 
"...sous la direction d'Aureli Argemí, dirigeant du CIE
MEN -organisation basée á Barcelone- la plupart des 
organisations autonomistes et séparatistes d'Europe 
vont discuter de "servitude militaire". (.,.)" (16 
d'agost), "Cambio 16": "Separatistas unidos" (29 
d'agost), "Diario de Barcelona": "Cambio 16 relacio
na Argemí con la organización "Terra Lliure"" (28 
d'agost), "Avui" : "Els grups nacionalistes europeus 
son titllats de terroristes" (3 de setembre),... i així un 
munt d'articles, cartes, noticies,... que hem aplegat 
en 3 dossiers, que están a la disposició deis socis 
que els demanin. 
En el n. 6d'"ALTRES NACIONS" hi haurá una síntesi 
mes extensa de tot l'afer. Es publicaran també les 
Mistes d'adhesió a l'acte de solidaritat amb Aureli Ar
gemí i el CIEMEN, que una comissió d'amics va orga-
nitzar el dia 23 de setembre. Aquest acte va ser clau: 
cap mes article difamatori del CIEMEN. 
La polémica ha continuat, pero, a un altre nivell: una 
comissió del CIEMEN va a Girona el 10 de novembre 
per demanar explicacions al Director de "Cambio 
16" i donar-1¡ una carta de protesta, en motiu de la 
presentació a aquella ciutat d'un llibre seu. El resul-
tat és nul. 
D'altra banda, el 2 de desembre el Jutjat n° 17 de 
Madrid admet a trámit la querella contra "Cambio 
16". L'advocat que porta el cas és J.LL. Albinyana, 
ex-President del País Valencia i soci del Ciernen 

Rellancament del CIEMEN a l'estat Italia 

2-3 de novembre: Reunió del Secretari General, a M¡-
lá i Aosta, amb dirigents del CIEMEN de l'estat italiá 
per resoldre problemes pendents. En principi la seu 

16 de desembre: Conferencia sobre "l'Europa de les 
Nacions" a la Comissió Cívica de la "Crida" a Santa 
Coloma de Gramanet (Barcelonés Nord), a carree de 
Jordi Bañeres, de la Junta. 

17 de desembre: El CIEMEN pren posició pública-
ment a favor de la memoria de I 'abat Escarré, davant 
una campanya denigratória. 

legal del CIEMEN a l'estat italiá podría ser traslada
da a Aosta, ja que allí es disposa d'una millor infras-
tructura. La revista "Minoranze", amb dificultat de 
recursos per continuar, es convertirá, a principis de 
l'any 84, en una publicació mensual de "servei de 
premsa" (recull deis principáis articles i informa-
cions sobre nacions sense estat propi). 

* * * 

Constitució ais locáis del CIEMEN del "Comité 
d'Agermanament catalano-kurd" 

El 19 de setembre es constitueix, amb presencia de 
delegacions i persones a títol individual deis sectors 
interessats en fer conéixer la realitat d'aquest poblé 
en el nostre país; amb aquest Comité es compleix un 
deis compromisos assumits per la nostra entitat al fi
nal de les primeres Jornades Kurdes, que es varen 
fer l'any passat. El delegat oficial de la Junta per 
aquest Comité és en Xavier Bosch. La seu provisional 
del Comité és en els locáis del CIEMEN. 

* * * 

Grup d'estudi sobre les liles del Mediterrani 

Un grup de joves, tots ells socis de l'entitat. consti-
tueixen un equip d'estudi sobre les liles del Medite
rrani que col.laborará amb el Secretariat del CIEMEN 
a les liles Balears-Pitiüses. 

Consultes 

Setmanalment rebem una bona colla de consultes de 
molts diferents temes, no pas sempre tots relacio
náis amb els objectius de la nostra entitat: sempre és 
bo, pero, que es consideri la nostra entitat com una 
"oficina que ho sap tot " ! Bromes a part, de les con
sultes rebudes durant el mes de novembre en desta-
quem una: que assessorem un estudiant de Te-
rrassa en una tesina que está treballant sobre 
l'Europa de les Nacions. 

* * * 

Exposicions: 

Exposicions de "Mapes i gravats antics deis Pai'sos 
Catalans": 



Octubre: Seu de l'Omnium Cultural de Tarragona. A 
mes s'hi presenten els plafons confeccionats peí CIE-
MEN: "Estudi estadístic deis Paísos Catalans/26 es-
tats europeus". 

Novembre: (2-15) Centre Cultural de la Caixa de Te-
rrassa. (18-7 desembre) Centre Cultural GER de Sant 
Pere de Ribes. 

Desembre: (24-8 gener 84) Museu de Vilafranca del 
Penedés. 

Altres col.laboracions 

Participació en el procés de la "Crida a la 
Solidaritat": especialment, 1) com a "introductors 
d'ambaixadors" (visites de Tasio Erquicia, tinent d'al-
calde de Bilbo i representant d'Herri Batasuna i de 
Julius Krizsan i Elisabet Bolda, diputat al Bundestag 
de Bonn pels "Verds" alemanys i representant del 
moviment alternatiu d'empreses a Berlín, respectiva-
ment), 2) en la Comissió Lingüística i en la Comissió 
de Seguiment del debat, 3) assistint a xerrades sobre 
l'alternativa de l'Europa de les Nacions,... etc. En de
finitiva, sent fidels a la defensa práctica deis drets 
nacionals, el secretariat del CIEMEN veu amb 
esperanca el rellancament d'una plataforma cívica 
de mobilització que serveixi d'element de conscien-
ciació nacional i d'afirmacíó de la nostra nació. 

S'han realitzat diverses entrevistes que han donat 
com a resultat uns quants projectes de col.laboració 
amb altres entitats o Institucions: 

1) amb l'INSTITUT DEL TEATRE, preparant un Con-
grés Internacional del Teatre a celebrar a Barcelona 
el mes de maig de 1985. Hi aportem básicament con
tactes internacionals. 

2) amb TVE a Catalunya, per una serie de 12 progra
mes de 25 minuts cadascun sobre "l'altra Europa" 
(una manera de parlar de l'Europa de les Nacions). 
Informes deis següents pa'ísos: Occitánia, Bretanya, 
regió d'Alsácía, País de Gal.les, Irlanda, Escocia, 
Córsega, Lapónia, UcraTna, zona de Transilvánia, 
Flandes i Croacia. Aquesta serie de programes 
comengará, sí no h¡ ha res de nou, setmanalment a 
partir del mes d'abril de 1984, al voltant de les dues 
del mígdia, a la primera cadena. Aquesta col.labora
ció la segueixen, peí CIEMEN, l'equip deis "Toni 's" 
(Antoni Borrell i Antoni Ferragut). 

3) amb el "LLAMP, TAULA DE CULTURA POPULAR" 
de Reus es preparen unes Jornades Occitanes a la 
capital del Baix Camp. Es faran el mes de febrer de 
1984. 

4) amb RADIO ARENYS, d'Arenys de Mar, es prepara 
tota una serie de programes radiofónics sobre cadas-
cuna de les nacions dependents d'Europa, emmar-
cats en el debat sobre "l'Europa de les Nacions". 

També a RADIO TARADELL, Enric Gomis( el nostre 
President) i Teresa Carreras i Bartomeu, ambaixa-
dors del CIEMEN a Osona, col.laboren en un projecte 
de programa sobre música de les nacions com a punt 
de partida per a explicar didácticament el mapa que 
tant interés está suscitant. 

Ofertes de material 
Si no sabeu qué regalar per les testes de Nadal o Reis, podem suggerir-vos que compreu, 
en els nostre locáis del carrer Pau Claris : 

— Discos de cantants bascos al preu aproximat de 700.- pessetes. 
— Mapa de l'Europa de les Nacions, al preu de 300.- pessetes. (podríem encarregar-nos 
d'emmarcar-lo, cobraríem el preu de cost). 
— Mapa reprodúcelo del Principat de Catalunya de l'any 1680 al preu de 500.- ptes. 
— Llibre de Pintures de Catalunya de l'editor M.C. Langlois, al preu de 6.000.- ptes. 

També tenim números d'un sorteig que coincidirá amb la lotería del 5 de gener de 1984; el 
preu de la butlleta és de 100.- ptes. Podeu comprar-la a la Llibreria Ballester, Llibreria Ona o 
al CIEMEN. 

CIEMEN 
Centre Internacional 
Escarré per a les Miñones 
Étniques i Nacionalitats 

Pau Claris, 106,1r 1a. Tel. 302 01 44. Barcelona 9 
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