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Divendres 7 de maig 2010: BARCELONA-GINEBRA
A les 18h30, presentació a l’aeroport de Barcelona-El Prat per sortir en vol
d’Easy-Jet amb destinació a Ginebra a les 20h50. Arribada a Ginebra a les
22h25. Trasllat amb tren al centre de la ciutat per a dirigir-nos al nostre hotel.
Sopar lliure. Allotjament a l’hotel Grand Pré Hotel 4*, en el bell mig de la ciutat i
prop de l’ONU. Allotjament.

Dissabte 8 de maig 2010: GINEBRA
Esmorzar a l’hotel.
11h: Participació en els actes organitzats amb motiu de la manifestació:

10.000 a Ginebra per l’Autodeterminació
Assistència als actes reivindicatius a la seu de Nacions Unides. Dinar lliure.
19h30: Sopar amb el Casal Català de Ginebra al restaurant Brasserie des
Tours (Av. Vibert, 18) CAROUGE. Allotjament a l’hotel.

Diumenge 9 de maig 2010: GINEBRA
Esmorzar a l’hotel.
10h15. Embarcarem en vaixell per fer l’excursió pel llac Leman. Passarem per
davant les poblacions de Versoix, Coppet, Nyon, on baixarem per passejar per
la ciutat i visitar el seu magnífic castell (preu per grup, 4 €) i les seves
col·leccions artístiques. Visitarem les ruïnes romanes de Nyon i dinarem en un
restaurant a la riba del llac. Retorn a Ginebra amb tren i tarda dedicada a
visitar la ciutat acompanyats per algun dels catalans i catalanòfils residents.
Tindrem ocasió d’apropar-nos als llocs més emblemàtics de la ciutat, com: llac
Leman, rellotge floral, catedral de Sant Pere, Memorial a les muralles, etc.
Allotjament a l’hotel.

Dilluns 10 de maig de 2010: GINEBRA-BARCELONA
A les 8h esmorzar a l’hotel. A les 9h homenatge a Mercè Rodoreda davant la
casa on va viure (19, rue Vidollet). La gran escriptora residí a Ginebra durant
una llarga etapa del seu exili, des del 1953 fins principis dels 80, alternant els
últims anys amb estades a Barcelona. Homenatge al mecenes català Rafael
Patxot (Sant Feliu de Guíxols 1872– Ginebra 1964).
A les 11h30 visita guiada a l’edifici de les Nacions Unides, la cúpula de Miquel
Barceló i les pintures de Josep-Maria Sert.
Temps lliure fins l’hora del trasllat a l’aeroport. Sortida en el vol d’Easy-Jet de
les 18h50 de retorn a Barcelona, on arribarem a les 20h15.

INVITACIÓ ALS CATALANS
I AMICS RESIDENTS A SUÏSSA
A l’INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE CULTURA CATALANA li agradaria
molt comptar amb la vostra participació als actes programats els dies 8, 9 i 10 de
maig del 2010 a Ginebra.
Si us voleu inscriure en alguna de les activitats, poseu-vos en contacte amb les
persones següents a les quals podeu telefonar:

Ricard MULET, de Ginebra (12)
Silveri KIRCHNER, de Jongny (18)
Francesc BELLMUNT, de Lausana (10)
Enric VINYALS, de Zuric (80)
Ramon COMET, de Cartigny (12)

Telf. 793.332.017
Telf. 219.211.272
Telf. 216.247.934
Telf. 762.067.363
Telf. 227.561.002

Telèfon de L’IPECC: 00 34 932.137.648
Mòbils de l’IPECC:
00 34 692.170.481
00.34.675.345.794
* Preu sopar dissabte: entre 20 i 35 € (segons menú).
** Excursió a Nyon - Viatge d’anada amb vaixell del diumenge 09 de maig: 10 €.
*** Excursió a Nyon - Tornada amb tren del diumenge 09 de maig: 10 € (aprox.).
**** Entrada a les Nacions Unides: 10 CHF (pagament directe).

L’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra és (després de Nova York) la més gran de les
quatre oficines principals. La seu es troba al Palau de les Nacions, edifici construït per la
Societat de les Nacions entre els anys 1929-1938 a la ciutat suïssa de Ginebra i ampliat la
primera dècada dels anys cinquanta i l’última dels setanta. A banda de l’òrgan administratiu de
l’Organizació de les Nacions Unides, també allotja la burocràcia d’un important nombre
d’agències especialitzades de l’ONU, com l’Organització Internacional del Treball,
l’Organització Mundial de la Salut o l’ICC.
Les agències especialitzades de l’organització de les Nacions Unides, poden tenir altres
oficines allotjades fora del Palau de les Nacions, normalment proporcionades pel Govern Suís.

Aquest any, diversos fets han quedat registrats a la memòria dels catalans per la seva
transcendència tan ciutadana com política. Foren, el 7 de març amb la manifestació a
Brussel·les, la ILP no admesa a tràmit per la Mesa del Parlament i de ben segur la més
important el 13S quan tingué lloc la primera Consulta Nacional a Arenys de Munt.
Cal mantenir però, l'esperit de lluita i donar a conèixer amb força i per damunt de tot
perseverant-hi, la nostra problemàtica a altres Nacions. És per això, que Deumil.cat
preveu organitzar una nova manifestació el proper 8 de maig a Ginebra/ONU.
Hi anirem milers de catalans amb el suport de desenes de milers de vots favorables a la
independència del nostre país que hauran estat expressats en les Consultes Nacionals de
desembre 09, febrer10 i abril10.
Fem una crida, a tots els catalans i catalanes voluntaris anònims que feu país defensant la
nostra identitat com a poble, que col·laboreu amb Deumil.cat ajudant, dins de les vostres
possibilitats a organitzar l’esdeveniment.

Ginebra és una ciutat de l'oest de Suïssa, capital del cantó homònim i centre de la zona de
parla francesa de l'estat. La llengua autòctona abans de l'inici de la substitució lingüística a
favor del francès era el francoprovençal. Amb 184.758 habitants (2003) i 645.000 en l'àrea
metropolitana, és la segona ciutat de l'estat, després de Zuric. El 43,4% de la població és
d'origen estranger.
Està situada a l'extrem occidental del llac Leman entre els Alps i la serralada del Jura. El
riu Roine la creua just abans d'endinsar-se a França. El riu Arve també passa per la ciutat i
s'uneix al Roine. Es troba a una altitud de 373 m sobre el nivell del mar.
La ciutat és seu de diverses organitzacions internacionals, incloent-hi la Creu Roja, l'institut
de recerca CERN, les Nacions Unides (seu secundària) i algunes de les seves agències
(Organització Mundial de la Salut (OMS), Unió Internacional de les Telecomunicacions
(UIT), Organització Meteorològica Mundial (OMM), entre altres).
L'emblema més reconegut de la ciutat és el Jet d’Eau, un raig d'aigua de 140 metres
d’alçària. També podem trobar a la ciutat el Palau de les Nacions, seu de l’ONU a Europa.

