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INTERN 
n° 4, abril/maig 1984 

CIEMEN 
Centre Internacional 
Escarré per a les Minories 
Etmques i Nacionalitats 

Vers P Europa de les Nacions: 

Totsal'ONU! 
El CIEMEN, que ja havia estat una de les entitats impulsores del «tren de les nacions», de 

Tañada popular al Parlament Europeu (Estrasburg) per presentar-hi un document reivindi-
catiu de I'Europa de les Nacions (11 d'octubre de 1982), torna a ser capdavanter d'una no
va iniciativa semblant. La «Crida a la Solidaritat» li ha encomanat de formar part de l'equip 
que promou el «tren de les nacions» bis i que enguany, concretament els propers dies 9-11 
de juny, ens dura a Ginebra, a la seu de la «Comissió deis drets humans»de l'ONU. La finali-
tat del viatge és Iliurar a aquest alt organisme mundial un escrit en el qual se li demana el 
suport-compromís per a «desenvolupar els principis i la práctica deis drets deis homes o 
drets col.lectius deis pobles en el context europeu; conseqüentment, per permetre l'exerci-
ci del dret a l'autodeterminació de totes les nacions europees desprovistes d'un estat pro-
pi, sense cap mena d'excepció; per acabar amb totes les formes de colonització o neocolo-
nització existents a Europa». Aquest escrit, que intenta ser unitari per a tots els «viatgers» 
de les nacions europees marginades i que s'uniran al «tren de les nacions», será acompa-
nyat d'un dossier sobre les agressions ais drets humans que cada delegació nacional vul-
gui denunciar. 

Es tracta, com en l'anterior visita al Parlament Europeu, de sensibilitzar els membres 
que representen una Institució oficial d'abast supraestatal, en una problemática vital per 
nosaltres pero tan filtrada pels poders constituits (polítics, educatius, etc.) que els és ama
gada o no se'ls permet afrontar en el sentit just. D'altra banda, aquest gest pretén teñir una 
repercussió social que serveixi per conscienciar el poblé i crear un corrent d'opinió pública 
capa? de fer avangar I'alternativa i l'opció de I'Europa de les Nacions. 

Evidentment, la iniciativa s'adiu amb la tasca que cada dia fa el CIEMEN. Per aixó hi po-
sem tot I'interés i estem concentrant esforgos per assegurar l'éxit de I'empresa, simbólica i 
ádhuc utópica, i tanmateix necessária. Som conscients del petit pas que suposa la iniciati
va. És com un anar a sembrar llavors gairebé invisibles, amb la confianga que un dia creixe-
ran i es convertirán en arbres fructuosos. 

No dubtem que tots els socis s'hi sentirán implicáis i, en la mesura del possible, hi col.la-
boraran. Almenys apuntant-se com a «viatgers» del nou «tren de les nacions». 

Tots, dones, a Ginebra els dies 9-11 de juny de 1984 ! 



A hores d'ara, les nacions sense estat propi que hi participen -a diferents nivells de delegació- son: Páisos 
Catalans, Euskadi, Galicia, Occitánia, Córsega, Bretanya, Sardenya, Valí d'Aosta, Friül, Eslovénia, 
Flandes. Frísia. País de Gal.ies,... i les regions de Valónia (Paísos Francesos), Alsácia (PaVsos Ale-
manys) i Irlanda del Nord (Irlanda). 

PROJECTE DE DOCUMENT UNITARI A PRESENTAR A LA 
«COMISSIÓ DELS DRETS DE L'HOME» DE L'ONU 

La Comissió Internacional de la Crida va encomanar al nostre Secretari General, Aureli Argemí, la redacció 
de la proposta de document unitari que, un cop discutit i aprovat per totes les delegacions nacionals convo-
cants, será lliurat el dia 10 de juny a la «Comissió deis Drets Humans», que depén del Consell Económic i So
cial de les Nacions Unides, un deis cinc máxims órgans de l'alt Organisme Interestatal: 

Pels drets col.lectius 
de les nacions europees 

Europa que, durant segles, ha estat capdavantera del progrés de la humanitat en la promoció i defensa de molts drets humans, ha ini-
ciat un procés tendent a aconseguir una major entesa i solidaritat entre els homes i dones que la constitueixen. Europa camina vers la se
va unió interna. 

En principi, aquest gran repte historie és, ais ulls deis qui presentem aquest escrit, un pas positiu per acabar amb les divisions i contac
tes que impedeixen I exercici de tants «drets de I 'home» encara no prou assumits o mancats del respecte degut. En el procés d 'unió euro
pea persisteixen, pero, al nostre entendre, actituds i formes de poder que fan inviable la realització del projecte, en termes de justicia i 
participado igualitaria de tots els qui som cridats a dur-lo a terme. En efecte, els «drets deis homes», en la seva dimensió col.lectiva, son 
priváis del propi espai per desenrotllar-se Iliurement: si, per una banda, Europa ha fet de la democracia la pauta de convivencia i el mitjá 
per atényer la seva unió interna, per I 'altra subsisteixen alienacions i pors, a tot arreu i en graus diversos, fomentades pels interessos que 
dominen l'escena politica, económica, social, etc. i que, de fet, limiten radicalment l'exercici de la mateixa democracia en amplis sectors 
de la societat. Resten sequetes ideológiques, convertides sovint en liéis, que mantenen estructures autoritáries oposades a certs drets 
tonamentals reconeguts, tanmateix, per I'ONU. Notem, per exemple, la pervivéncia de la discriminado envers les nacions que, a causa 
deis avatars histories, no teñen un estat propi. Dintre d'aquesta linia, constatem, que a Europa hi ha situacions greus de colonització o 
neocolonització i d'imposició cultural d'uns pobles sobre altres, amb el consentiment, quan no amb la voluntat expressa, si bé encoberta, 
deis qui detenen els poders. 

Nosaltres, els portadors de la present, membres de nacions sotmeses a aqüestes situacions de clara dependencia, estem decidits a 
lluitar per superar uns condicionaments que fomenten la injusticia i la desigualtat entre les comunitats europees. Reclamem, per tant, la 
plena aplicado deis principis aprovats per l'ONU, en el context europeu, referits ais «drets del'home», i el desenvolupament deis princi-
pis sobre els drets deis pobles o «drets deis homes», implicits en diverses Declaracions de I 'ONU pero que no gaudeixen de normativa su-
ficient. 

A partir d'aquestes premisses, ens adrecem a la «Comissió deis Drets de I 'Home» de I 'ONU, la incumbencia de la qual és vetllar sobre 
el respecte ais drets de I'home i promocionar-los, per exposar-li una serie de greuges i reivindicacions, al.legades al present document, 
que hem recollit de molts i diferents sectors deis nostres pobles respectius. 

En definitiva, demanem a la «Comissió deis Drets de I'Home» de l'ONU que intervingui eticacment per denunciar les agressions ais 
drets humans, expressades en els greuges que detallem, i per sostenir les justes reivindicacions per les quals estem treballant, tot pre-
nent les mesures adequades i afavorint la presa de consciéncia mundial sobre I 'abast de les mateixes. Les nostres reivindicacions es re-
sumeixen en /'exigencia urgent de: 

1) Desenvolupar els principis i la práctica deis drets deis homes o drets col.lectius deis pobles en el context europeu. 

2) Conseqüentment, exercir el dret a l'autodeterminació de totes les nacions europees, desprovistes d'estat propi, sense cap me
na d'excepció. 

3) Acabar amb totes les formes de colonització o neocolonització existents a Europa. 

Els membres de la «Comissió deis Drets de I'Home» de l'ONU podeu estar segurs que milions d'homes i dones, centenars de pobles i 
nacions sotmeses en la geografía mundial, veuran en la realització de I 'actitud que us demanem, un servei, necessari i positiu, a la causa 
anhelada per la gran majoria de la humanitat: la democracia no limitada, igualitaria per tothom, garantía d'una convivencia constructiva i, 
per tant, de la pau avui tan amenacada degut al no respecte ais esmentats drets agredlts o impossibilitats d'exercir-se. D'una manera 
mes concreta i directa, les nacions desprovistes d'estat propi a Europa, estaran satisfetesd'haver trobat uns interlocutors válids i atents, 
disposats a contribuir a la construcció de la unió, en la diferencia, deis pobles europeus, sobre la base deis drets inalienables a la justicia 
i a la solidaritat que exigeix la igualtat fonamental de tots els homes. 

Certament, el repte historie de la unió europea és també una apel.lacló a la responsabilitat de la «Comissió deis Drets de I'Home» de 
I 'ONU, per fer-lo, realment viable. Esperem la vostra resposta de compromis en col.laborar per resoldre la problemática exposada, per
qué es troba en l'ámbit de la defensa deis drets humans. 

Ginebra, 10 de juny de 1.984 



informacions practiques 

Programa per a la Delegació catalana 
Dia Hora Programa 

8 24 h. Sortida deis autocars des de la Plaga de la Universitat, de Barcelona (els autocars provi-
nents de les comarques del sud i les delegacions deis altres Paí'sos Catalans hauran d'ha-
ver arribat abans, per marxar tots junts). 

Es viatja tota la nit (es dorm, per tant, en els autocars, escollits entre els mes cómodes de 
les companyies catalanes). 

9 11 h. Arribada a la ciutat francesa de Chamonix, en plena regió alpina. 

Temps lliure fins a les 4 de la tarda, amb opció voluntaria per pujar amb els teleférics ais 
pies ve'i'ns, passejar per la valí, ... 

9 16 h. Sortida deis autocars cap a la Valí d'Aosta, petita nació franc-provengal situada en l'arc al-
pí, sota administrado italiana, sota mateix del Mont Blanc. 

9 18 h. Arribada a la ciutat d'Aosta. Recepció a carree del Govern valldostá. Arribada, també, de 
les delegacions de les altres nacions que participen en l'acció internacional. Sopar de ger-
manor. 

8 21 h. «Festa de les Nacions», amb un programa d'actuacions musicals a carree de cantants i 
grups procedents d'algunes de les nacions presents. Compartirem la «copade l'amistat», a 
base del tipie «café valldostá» (molt semblant al nostre «cremat» o a la «queimada» 
gallega). 

Es dorm a Aosta; possibilitats en campings, hotels i escoles. 

10 9 h. Concentració a la Plaga Emile Chanoux, amb parlaments de personalitats vingudes amb 
les diferents delegacions, fent un primer acte d'unitat internacional vers I'Europa de les 
Nacions. 

10 11 h. Marxa (en autocars i cotxes arribats de totes les nacions participants) cap a Ginebra, pas-
sant peí túnel del Mont Blanc. 

10 13 h. Arribada a Ginebra. Diñar. 

10 16 h. Marxa i concentració davant el Palau de les Nacions, seu de I 'ON U a Europa, per presentar 
a la Comissió deis Drets Humans el document unltari que demana l'autodeterminació per 
cadascun deis nostres pai'sos i alhora lliurar els dossiers nacionals que cada delegació 
portará. 

Comiat de les delegacions deis altres pai'sos. Temps per visitar Ginebra. Sopar. 

Sortida deis autocars, de retorn ais Pai'sos Catalans. Es viatja tota la nit. 

Esmorzar a Besiers (Occitánia); moment de trobament occitano-catalá. 

Sortida de Besiers. 

Arribada a Barcelona, a la Plaga de Sant Jaume. Una Comissió de presidents d'entitats de 
tots els Pai'sos Catalans donará ('iniciativa per acabada i, en Assemblea Popular, es propo-
sará ratificar la Plataforma d'objectius de la Crida a la Solidaritat, així com indicar noves 
accions en el terreny internacional. 

10 18 h 

10 23 h 

11 8 h . 

11 9 h . 

11 13 h 

11 14 h. Comiat. 
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PREU DEL VIATGE 
5,950 ptes. (Inclou el viatge d'añada i tornada i el sopar de germanor del dissabte, dia 9, a Aosta) 

EL MENJAR 
Cal que tothom se'l porti (está previst a cadascun deis llocs la possibilitat de comprar el pa, begudes, fruita,...) 
NO ÉS NECESSARI EL PASSAPORT. CAL DUR, ÚNICAMENT, EL «D.N.I.» (no caducat) 

PER QUÉ ES FA EN AUTOCAR I NO PAS EN TREN ? 
Hi ha torga raons: 

1)pensant en la prohibició del «Tren de les Nacions» a Estrasburg, seu del Parlament Europeu, l'any 82,... Tactual govern espa-
nyol fácilment podria fer el mateix, pocs dies abans, «per raons técniques» (no obiidem en mans de qui está la RENFE o la mateixa SNCF, 
si penséssim sortir des de Perpinyá); 

2) és dues vegades menys car en autocar; 
3) donat que la concentrado de totes les delegacions será a la ciutat d'Aosta, des d'allí no és possible d'anar en tren directament 

fins a Ginebra; 
...etc. 

FEU JA LA PREINSCRIPCIÓ  
Per reservar el vostre viatge, cal que us dirigiu a la nostra entitat o bé directament al Secretariat técnic de la Crida a la Solidaritat, Avin-

guda F. Mistral, 75, 4t. de Barcelona 15 (tel. 93/432.32.82). Al moment de fér aquesta primera reserva s'ha de pagar 1.000 ptes. com a pa
ga i senyal. Ompliu aquesta butileta: 

Cognoms Nom 

Adrega Tel 

Ctutat • Comarca 

Sol.licito que m'apunteu per l'acció internacional a Ginebra, davant la seu a Europa de l'ONU. Us adjunto la quantitat de 1.000 ptes. 
com a paga i senyal. 



Actes 
Durant els mesos de marc, abril i maig, el secretariat 
s'ha dedicat molt a la preparado de l'acció interna
cional a Ginebra («Tren de les Nacions»), en la fase 
deis contactes internacionals: 

1) Els dies 16 al 19 de mar;, viatge d'una delegació 
de la Crida (hi eren presents els socis del CIEMEN 
Xavier Bosch, Jordi Sánchez i Ángel Colom) a Bé-
slers (Occitánia), on es varen entrevistar amb el Pre-
sident de la Biblioteca Nacional d'Occitánia i un re
presentad de l'IEO (Instituí d'Estudis Occitans); a la 
Valí d'Aosta. essent hostes del secretariat del CIE
MEN en aquella nació i a Ginebra (Suíssa) on foren 
rebuts al Palau de les Nacions, seu europea de 
l'ONU, pels Srs. Pace, secretan del staff permanent 
de la Comissió de Defensa deis Drets Humans, peí 
seu adjunt pels afers «espanyols» Carlos Millán i peí 
coordinador del Grup de Treball de la Subcomissió de 
Prevenció de la Discriminado i de Protecció de les 
Minories, Sr. Keilan. A Ginebra, varen reunir-se tam
bé amb la presidenta de Casa Nostra a aquella ciutat, 
Sra. Teresa Ferrer. 

Fruit d'aquest viatge: comenga a muntar-se el projec-
te d'acció internacional, davant l'ONU demanant 
l'Europa de les Nacions, a partir de l'exigéncia 
d'autodeterminació per a totes les nacions sense es-
tat, sense cap excepció. Convoquen ja, també, l'ac
ció: la Valí d'Aosta, les Valls occitanes sota l'estat ita-
liá, Sardenya, Friül, la minoría eslovena administrada 
per l'estat italiá i diverses minories lingüístiques i na-
cionals arrelades a l'estat italiá i coordinades per un 
«Ufficio» que dinamitza el CIEMEN. 

2) Dia 2 d'abril, un altre soci del CIEMEN, en Jordi 
Via, viatja a Euskadi i s'entrevista amb el delegat per
manent de la nostra entitat en aquell país, Paulo 
Aguirrebaltzátegui, i a partir d'aquí té entrevistes 
amb entitats i moviments bascos. 
Es va entrevistar amb Euskal Herrian Ezcaraz (movi-
ment per la Mengua), AEK (coordinadora popular d'al-
fabetització de l'euskara per adults), EKB (una mena 
de coordinadora d'entitats de Guipuzkoa, on el nostre 
amic Paulo juga un gran paper), Gestores pro-
Amnistia (moviment de lluita antirepressiva), i els par-
tits EMK (Moviment Comunista d'Euskadi) i la coali-
ció Herri Batasuna. 
Podem afegir que el País Base s'afegeix a la convo
catoria, tot i que encara no es defineix qui convocará. 

3) Dies 6, 7 i 8 d'abril, Xavier Bosch i Ángel Colom 
assisteixen com a observadors a la reunió de 
l'«Alliance Libre Européenne» (ALE) a Brusel.les, que 
agrupa partits de diferents nacions sense estat propi 
d'Europa Occidental. Intervenen en la sessió plená-
ria, per presentar-hi el «Tren de les Nacions». Hi eren 
representats: 

— Volksunie (partit amfitrió) (Flandes) 
— Union Valdótaine (Valí d'Aosta) + EAC/CIEMEN 
de la Valí d'Aosta. 
— Playd Cymru (País de Gal.les) 
— Scotish National Party (Escocia) 
— Volem viure al país (Occitánia sota administrado 
francesa) 
— Moviment Autonomista Occitan (Occitánia sota 
administrado italiana) 
— Partitu Sardu d'Azione (Sardenya) 
— Frisk Nasjonale Partij (Frísia) 
— Parti pour l'organisation d'une Bretagne Libre 
(Bretanya) 
— Partei Deutschsprachinger Belgien (PDB) (can-
tons alemanys de Test de Bélgica) 
— Comissió Internacional de la «Crida a la Solidari-
tat» (observadors). 

Es va veure amb bons ulls la proposta d'acció inter
nacional que proposa la Crida. L'«Alliance» hi enviará 
una delegació. 

4) Dies 11 i 12 de maig, a Tolosa de Llenguadoc es 
fa una reunió preparatoria del «tren»; hi participen 
bascos, catalans, occitans i gallees. S'aprova el do-
cument unitari, així com les grans línies de l'acció. 
Telefonicament, hi ha hagut contacte amb torces 
convocants d'altres nacions. Ángel Colom, Ignasi 
García i Xavier Bosch son els interlocutors. 

ATEN CIÓ! 
ENS CAL DOBLAR 
EL NOMBRE DE SOCIS 
El CIEMEN a tots els Paísos Catalans té 323 socis. 
L'any 1980, no arribava ais dos cents; en tres anys i 
mig de molta activitat, sobretot en el terreny de la de
fensa deis drets nacionals al si de la nostra nació, pe
ro també extenent els contactes internacionals i ini-
ciant amb empenta el debat per l'Europa de les Na
cions, la nostra entitat ha crescut, pero molt a poc a 
poc. 
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La Junta ha cregut oportú de fer aquesta CRIDA ais 
nostres socis a fi que ens responsabilitzem de fer 
créixer entre tots el CIEMEN. El Sr. Alfons Bosch i la 
seva esposa, Carme Cortiles, que viuen a Cervelló 
(Baix Llobregat), socis de l'entitat suggereixen: «Peí 
que fa a l'aportació de nous socis cree que el mi-
llor sistema és que vosaltres (es refereix al secre-
tariat) envieu documentació a aquellos persones 
que els socis actuáis considerem mes sensibilit-
zades. Cada socl, dones, podría facilitar una curta 
relació a fi i efecte que amics i coneguts també 
rebin circulars, noticies, comunicats, etc. i es de-
cideixen a satisfer llur corresponent «peatge». (i 
adjunta a la seva carta una Mista d'alguns deis seus 
amics sensibilitzats). Que l'exemple cundeixi i arri-
bem aviat a doblar el nombre de socis del CIE
MEN! 

CONFERENCIES 

13 de marc: Aureli Argemí parla, a la seu de l'Orfeo' 
Canongí (La Canonja, Tarragona) deis «Paísos Cata-
lans dins I'Europa de les Nacions», en el marc d'una 
exposició sobre els «Paísos Catalans i els Estats 
Europeus» preparada peí CIEMEN. 

15 de marc: Dues conferencies d'Ángel Colom a To-
relló (Osona), la primera a un Institut i la segona parti-
cipant en una taula rodona, ambdues sobre la Pau, a 
partir del desenvolupament deis drets col.lectius. 

20 de marc: El tema de I'«Europa de les Nacions» tor
na a ser motiu d'una xerrada d'Aureli Argemí. Aques
ta vegada, al Centre Cultural de la Caixa de Rubí 
(Valles Occidental). 

21 de marc: Xerrada d'Ángel Colom a l'lnstitut 
«Sants-Les Corts» de Barcelona, sobre «Nacionalis-
me ¡ internacionalisme». 

24 de mar?: Xerrada d'Ángel Colom a Vic (Osona), 
Participa en l'acció per l'etiquetatge en cátala, en la 
constitució d'un grup de defensa de la Mengua a 
aquesta cíutat. 

29 de marc: A la llibreria «Quart Creixent» de la Ciutat 
de Mallorca, Aureli Argemí presenta el CIEMEN i par
la, especialment, del mapa «Aproximació de I'Europa 
de les Nacions« i deis treballs de recerca que está 
duent a terme la nostra entitat. El col.loqui que se-
gueix la conferencia, molt animat, se centra sobretot 
en el projecte de I'Europa de les Nacions. 

3 d'abril: La Directora de l'lnstitut per ais Problemes 
Étnics de Lubiana (RS d'Eslovénia), Albina Luk, pro
nuncia, a Girona, una conferencia sobre l'«Estat Fe
deral i les Nacions a la RS de lugoslávia». La confe
rencia, que té lloc a la seu de l'ADAC, está organiza
da conjuntament per aquesta entitat i el CIEMEN. 
Aureli Argemí h¡ dirígeíx el col.loqui posterior. 

4 d'abril: Albina Lük repeteix la conferencia donada 
el dia anterior a Girona. Ara a la Sala Claret de Barce
lona. La conferencia, convocada peí CIEMEN, és in-
troduída peí President de la nostra associació, Enric 
Gomis. 

26 d'abril: En el marc de la festa del «25 d'abril» del 
País Valencia, Aureli Argemi fa una conferencia a Al-
ginet (Ribera Alta) sobre «les nacions marginades 
europees i la unió d'Europa». 

12 de maig: Els socis Alfons Llorens (País Valencia) i 
Aureli Argemí participen en una taula rodona sobre 
I'«Europa de les Nacions» i en uns debats sobre el 
mateix tema, dintre de les jornades de cloenda de la 
campanya «el país a I'escola», celebrades a Barcelo
na. 

Noticies 
L'estada d'Aureli Argemí a Ciutat de Mallorca (28-30 
de marc) serveix per rellangar el Secretariat del CIE
MEN a les liles Balears-Pitiüses. La llibreria «Quart 
Creixent» (c. d'en Rubí, 5. Ciutat de Mallorca. Tel. 21 
38 21), dirigida per-socis del CIEMEN, será el punt de 
referencia (publicacíons, documentació, propagan
da, ¡niciatives, etc.) i la Facultat de Llengua i literatu
ra catalanes de la Universitat de Mallorca, en la qual 
treballen socis del CIEMEN, será una plataforma 
d'activitats. 

Amb Albina Lük, hoste del CIEMEN els díes 3-5 
d'abril, s'ha acordat crear un sistema d'intercanvis 
permanents de publicacions sobre temes nacionals 
entre l'lnstitut eslové que ella dirigeix i el CIEMEN. 

Aureli Argemí ha anat a Aosta (16-20 d'abril) per pro
gramar activitats conjuntes amb el Secretariat del 
CIEMEN en aquesta petita nació alpina, des d'ara 
fins després de l'estiu. 



Després de l'éxit del «Primer Festival de Video deis 
Pai'sos Catalans» a Estavar (Cerdanya), que tingué 
lloc els 24 i 25 de juliol de 1983, els organitzadors 
(Cercle del Lleure d'Estavar i CIEMEN) han decidit de 
fer el Segon Festival a la mateixa localitat. Tothom 
qui vulgui participar-hi cal que es posi en contacte 
amb el CIEMEN. La segona edició será els dies 20 i 
21 de juliol. 

* * * 

Estem rebent les primeres inscripcions a les «Jorna-
des internacionals del CIEMEN» que, com sempre, se 
celebraran a Cuixá (Catalunya Nord) els dies 16-22 
d'agost. El tema d'enguany será «Cultura popular i 
emancipació nacional». Esperem que molts sociss'hi 
apuntin; cal donar-vos pressa perqué les places dis
ponibles son limitades. 

* * * 

Uns cinquanta joves de Córsega son rebuts a la seu 
del CIEMEN, durant la seva estada de vacances a 
Catalunya. Se'ls presenta la feina que la nostra enti-
tat está fent i es comenten les relacions entre el seu 
país i el nostre (3 de maig). 

El CIEMEN de Tárrega ja está en marxa ! 
El dilluns, dia 7 de maig, ha comencat a funcionar ofi-
cialment el secretariat de la nostra entitat a la ciutat 
de Tárrega (comarca de l'Urgell). El secretan és Ra
món Lagé i Alé. Té la seu al Centre Comarcal de Cul
tura (carrer de Les Piques, 1, tel. 973 / 31.26.27. 

El dia 19 de maig es presenta a la ciutat amb el se-
güent programa d'actes: a les 7 de la tarda, presenta
do de l'Exposició «Mapes de Catalunya i gravats de 
les comarques catalanes de Ponent (s. XVII-XIX)», a 
les 8 de la tarda, actuació del Grup de da'nsa «Ribe-
ba» del poblé Bubi (África Equatorial), a la Plaga Ma-
jor. H¡ col .labora l'Ajuntament de Tárrega. 
Entre els objectius a mig terme d'aquest Secretariat 
del CIEMEN hi ha la celebració d'un Festival de Video 
de les nacions sense estat i, sobretot, la preparació 
d'una Conferencia de les Nacions sense estat propi, 
projecte que el CIEMEN té des de fa temps, pero que 
les possibilitats económiques no permetien. Cal con
fiar que el suport de l'Ajuntament de Tárrega permeti 
desencallar aquesta iniciativa molt necessária per a 
i'intercomunicació entre tots els paísos dependents 
en el nostre continent. 

Col.laboracions 
20 de marc: Membres d'una secció de l'lnstitut Cáta
la d'Antropologia ofereixen una col .laborado de re
cerca i d'intercanvis d'informació amb la nostra enti
tat. 

23 de marc: Un nacionalista aragonés visita la seu 
del CIEMEN, s'interessa pels seus objectius i dema
na col .laborar amb les nostres activitats. S'ofereix 
per fer conéixer el CIEMEN dintre d'Aragó. 

Comenca una col .laborado amb I'entitat gironina 
ADAC (Associació d'Acció Cultural), molt activa a les 
comarques del nord del Principat. De moment, hem 
acordat de preparar conjuntament una exposició iti-
nerant sobre les nacions sense estat propi d'Europa 
Occidental, per comencaments de l'any vinent i hem 
presentat conjuntament una proposta d'actes a rea-
litzar a Girona durant l'any 1985, «any Carlemany» 
segons la programado de l'Ajuntament d'aquella ciu
tat. A la seva seu, exposen des de mitjans de maig, el 
treball «Les minories etniques i nacionals presents a 
Catalunya» presentat peí CIEMEN a l'Expocultura'84. 
En propers Butlletins concretarem aquesta col.labo-

•ració. 

26 de marc: Uns estudiants de periodisme ens dema-
nen documentació per confeccionar un dossier sobre 
les formes dialectals existents a Catalunya. 

* * * 

2 d'abril: El responsable de les relacions internacio
nals del «Partito Sardo d'Azione» sol.licita que el CIE
MEN sigui el seu interlocutor per les qüestions rela-
cionades amb les nacions sense estat propi (informa
do i intercanvis). 

8 de maig: L'Associació per a les Nacions Unides 
ens demana un llistat de les principáis entitats deis 
altres Paísos Catalans, per a tenir-les informades de 
les activitats de la seva assocració. 

* * * 
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INTERVENCIONS ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

Durant gairebé tres quarts d'hora, Aureli Argemí in-
tervé en el programa «De cara a la lluna» de Radio 4 
per explicar, entre altres punts, els orígens i els ob-
jectius del CIEMEN (20 de marg). Igualment Aureli Ar
gemí és interviuat per la TVE (secció «regional» de 
les Balears) i pels diaris «Última Hora» i Diario de 
Mallorca, de Mallorca, per explicar el projecte de 
I'Europa de les Nacions i el mapa «Aproximació a 
I'Europa de les Nacions» (28-29 de marc). 

També Aureli Argemí participa en una taula rodona, 
organitzada per Radio Avui, amb Josep M. Ainaud de 
Lasarte i Jaume Sobrequés, sobre les «Autonomies a 
Europa» (2 d'abríl). 
Ángel Colom intervé durant una hora en un programa 
de Radio Avui, comentant les noticies del dia (14 de 
maig). Parla també durant mes de mitja hora en pro
grames de Radio Associació de Catalunya, Radio 
Arrels (Catalunya Nord), Radio Olot, Radio 
Ponent,... 
A Radio Associació, Aureli Argemí parla sobre la 
cultura deis berbers (15 de maig). 
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£/ mapa «Aproximació a I'Europa de les 
Nacions» que el CIEMEN vam confec
cionar i editar (agost de 1983) ja s 'ha es-
gotat. N'hem fet una nova edició, en ta-
many foli, que posem a la vostra disposi-
ció al preu de 100 ptes. 
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