
 1

 

 
ACTIVITATS JUNY 2004 -FEBRER 
2005 
 
- Les activitats de l’estiu 2004 les vam tancar amb 
una intensa participació del Centre Català de 
Luxemburg (CCL) al 4t Festival Latino celebrat 
al Grund (Luxembourg Ville) del 20 al 22 de juny. 
A banda de un estand gastronòmic i d’un estand 
de llibres, la participació catalana va ser prou 
visible amb la presència del grup de rumba 
catalana CanCun (de Girona) que vàren deixar 
ben alt el pavelló del mestissatge musical latino-
català. 
 

 
 
- La tradicional Festa de Rentrée, amb la que el 
CCL comença el curs d'activitats, es va celebrar el 
dia 5 de setembre al Restaurant Chez Rafael de 
Luxembourg Ville amb una bona participació i un 
excel.lent ambient. Les sardanes es varen ballar, 
com sempre, a la Place de Paris. 
 

 

 
- El dia 2 de novembre va començar una 
col.laboració que esperem llarga i  fructífera amb 
el Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de 
Neumünster (CCRN). Un nou espai cultural amb 
un marc i un potencial extraordinaris. El 5 de 
novembre se celebrà un multitudinari vernissage 
inaugural de l’Exposició ‘Gaudí: un univers’ 
(cedida per la Secretaria de Cooperació Exterior 
de la Generalitat de Catalunya). Les paraules 
inaugurals varen ser pronunciades per Claude 
Frisoni (Director del CCRN), per l’Ambaixador 
d’Espanya a Luxemburg Sr. Julio Núñez i per 
Mateu Turró (en nom del CCL). La exposició va 
restar oberta fins el 15 de novembre amb un gran 
èxit de públic. 
 
- El mateix dia 5 el marc del Centre Culturel de 
Rencontre de l’Abbaye de Neumünster ens va 
permetre també acollir el concert de la cantant de 
L’Alguer Franca Massu. Primera ocasió en que el 
CCL ha tingut el privilegi de poder presentar a 
Luxemburg una mostra de la cultura d’aquesta 
ciutat catalanòfona de l’illa italiana de Sardenya. 
Un concert excepcional d’una artista de la que 
sentirem, sens dubte, parlar abastament. 
 

 
 
- Com en anys anteriors gairebé uns setanta 
nens/es, pares i mares varen assistir al tradicional 
espectacle de Nadal, la Festa del Tió, que 
organitza el CCL. Aquest darrer 2004, el dia 12 de 
desembre, amb una nova visita de La llegenda 
del Tió presentat pel Jordi Tonietti a la Salle des 
Fêtes del Centre Convict a Luxembourg Ville. Un 
èxit de multiculturalitat i de participació. 
 
- El Cicle de Cinema del Centre Català de 
Luxemburg va arribar, novament amb un bon 
èxit de públic, a la seva dotzena edició. Se 
celebrà, com és habitual, al Cinema Utopia de 
Luxembourg Ville amb la projecció de: Smoking 
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Room de Julio Wallovits i Roger Gual (el 24 de 
gener), la infantil El embrujo del sur de Juan 
Berasategui (el 29 de gener), Balseros de Carles 
Bosch i Josep M. Domenech (31 de gener), i 
Joves de Ramon Térmens i Carles Torras (3 de 
febrer).  
 

 
 
Va estar organitzat pel Centre Català de 
Luxemburg (CCL)  i va comptar amb la 
col·laboració de Catalan Films (organisme 
depenent del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya), de l'empresa 
Transports Fernández, de l'Ambaixada 
d'Espanya i de la Secretaria de Cooperació 
Exterior de la Generalitat de Catalunya. 
 
- El passat dia 27 de gener el CCL va tenir el 
plaer d’acollir la visita del nou Secretari de 
Cooperació Exterior de la Generalitat de 
Catalunya, Albert Royo, i de la Responsable de 
la Unitat de Casalas Catalans de la 
Generalitat, Carolina Trias. Aquesta visita, 
primera d’un responsable de la Generalitat en el 
tema casals catalans a Luxemburg des de 1995, 
s’inscriu en la voluntat del nou Secretari de 
conéixer més de prop la realitat de les entitats 
catalanes de l’exterior.  
 
Això després dels problemes que ha tingut la 
nova administració amb les comunitats catalanes 
de l’exterior durant l’any 2004 que van portar a la 
destitució, per part del Govern, de l’anterior 
Secretari de Cooperació Exterior. La visita va ser 
molt positiva. 
 

 

ASSEMBLEA GENERAL DEL CCL 
 
El passat dia 15 de desembre se celebrà al 
Restaurant L’Amphitryon de Luxembourg Ville, 
l'Assemblea General anual del Centre Català 
de Luxemburg. Es van aprovar els informes 
d'activitat i financer i es va procedir a cobrir 
algunes vacants a la Junta Directiva 2003/2005 
que queda amb la següent composició:  

 
Xavier VALERI COBO 

President 
Antoni MONTSERRAT MOLINER 

Vicepresident 
Yolanda GORRIZ 

Secretària 
Xavier VILADIU 

Tresorer 
Jordi GAIRIN 

Cursos de llengua 
Mateu TURRO 

Isabel BASSOLS 
Anton MARCO 

Marta VENTURA 
Valentí CANADELL 

Elisenda FRANQUESA 
Vocals 

 
1 DE MARÇ: CONFERENCIA DE JOAN 
PUIGCERCOS  
 
Aquest any 2005 es presenta com un moment 
d’importància decisiva per a la política espanyola i 
per a la política catalana. Els canvis de Govern, 
en els anys anteriors, a Catalunya i a Espanya 
han obert una nova etapa política. L’inici dels 
treballs per a la reforma de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, el referèndum sobre la Constitució 
europea, la presentació del Pla Ibarretxe i altres 
esdeveniments així semben indicar-ho. 
 

 
 
El Centre Català de Luxemburg convida tothom a 
participar en un cicle de debats on 
representants dels cinc grups polítics presents 
al Parlament de Catalunya ens exposaran els seus 
punts de vista sobre la situació actual. A la 
primera conferència d’aquest cicle comptarem 
amb la presència de Joan Puigcercós (Ripoll, 
1966) Secretari General d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Portaveu del Grup Parlamentari 
d’ERC al Congrés dels Diputats a Madrid. 
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La conferència se celebrarà el dimarts dia 1 de 
març de 2005 a les 19.30 hores a la Salle 
Mansfeld de la Bibliothèque Nationale 
(entrada per Rue Notre-Dame, Luxembourg Ville). 
La conferència serà seguida d’un Sopar / Debat 
(en català) al Restaurant L’Amphytrion a partir de 
les 21.30 hores. Es imprescindible fer reserva per 
aquest sopar/debat a 
centrecatalaluxembourg@hotmail.com o als 
telèfons 00352-220678 o 00352-430134712. 

 
A la segona conferència del cicle (prevista pel 
mes d’abril en data encara a confirmar) esperem 
comptar amb la presència de Dolors Camats 
(Barcelona, 1971) Portaveu d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds i Diputada al Parlament de 
Catalunya per IC-V/EUiA. La resta de grups 
polítics ens visitaran entre els mesos de maig i 
octubre. 
 
3 DE MARÇ: CONFERENCIA ‘LE 
PORTUGAL ET LA CATALOGNE’    
 
L’Instituto Camões i el Centre Català de 
Luxemburg organitzen una conferència sota el 
títol « Le Portugal et la Catalogne: deux 
pays dans le carrefour ibérique », amb els 
Professors i historiadors Fernando Catroga (de la 
Universitat de Coimbra) i Victor Martínez-Gil (de 
la Universitat Autònoma de Barcelona), que se 
celebrarà als locals de l’Instituto Camões, al 8, 
boulevard Royal, el 3 de març, a les 18.30 hores. 
 

 
 
Víctor Martínez-Gil (Barcelona, 1966) és professor 
titular de literatura catalana a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i durant el curs 1991-
1992 va ser lector de català a la Universidade 
Nova de Lisboa. S’ha ocupat de les relacions 
culturals entre les literatures catalana i 
portuguesa, tema sobre el qual va publicar, el 
1997, El naixement de l’iberisme catalanista 
(premi Carles Rahola d’Assaig 1996). Ha traduït al 
català els autors portuguesos Mário de Sá-
Carneiro, Nuno Júdice, José Saramago i Herberto 
Helder. Ha realitzat també estudis sobre l’edició 
de textos catalans contemporanis, El seu llibre 
més recent és ‘Els altres mons de la literatura 
catalana: Antologia de narrativa fantàstica i 
especulativa’ (2004). 
 

4, 5 i 6 DE MARÇ:  FESTIVAL DES 
MIGRATIONS 2005 
 
El Festival des Migrations, des Cultures et 
de la Citoyenneté se celebrarà els dies 4, 5 i  6 
de març a la Foire Internationale a 
Kirchberg/ Luxembourg Ville organitzat pel 
CLAE (Comité de Liaison et Action des 
Étrangers). El Festival és, un any més, una 
aposta per la diversitat i la convivència cultural 
com a valors de la societat luxemburguesa. Es 
també un gran moment de festa, trobada, 
música, animació i contacte humà intercultural. 
Tot això a banda dels estands gastronòmics i 
culturals de les diverses comunitats residents a 
Luxemburg, de les activitats folklòriques, les 
exposicions, els debats, etc. que donaran, com 
sempre, el seu color i diversitat habitual al 
Festival. 
 

 
 
Per part del CCL podeu comptar, com sempre, 
amb el nostre estand gastronòmic (amb àmplia 
oferta d'embotits portada directament des de Vic i 
de vins del Priorat i del Penedès) i cultural.  
 
El Festival dedica, un cop més, una nit als ritmes 
llatins el divendres 4 amb els grups Gerald y la 
Rítmica (de Antilles/França), Oswaldo Chacón 
(Cuba/Londres) i Vivencias (Panamà). La nit del 
dissabte 5 estarà dedicada a la música del Cap 
Vert amb la presència de Mayra Andrade, Lura 
i Grace Evora & Splash. L'apartat de música 
folklòrica i altres espectacles compta amb la 
participació de grups representatius de moltes de 
les comunitats residents a Luxemburg. Us 
adjuntem el programa. 
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Comptem, com sempre, amb la vostra 
imprescindible col·laboració per a fer 
funcionar els nostres estands. Si us plau, si 
disposeu d'una mica de temps durant el cap de 
setmana (divendres, dissabte o diumenge a les 
hores que us convinguin) poseu-vos en contacte 
amb nosaltres. Informació: Antoni Montserrat 
(4301 33249). 
 
Enguany esta previst que els Grans Ducs de 
Luxemburg visitin el Festival el dissabte dia 5 
cap a les 15.00 hores. 
 
Als interessats en la vida política luxembuguesa: 
diumenge 6 de març a partir de les 10.30 hores 
se celebra un debat amb presència de 
representats de tots els partits polítics 
luxemburguesos sobre la participacio dels no 
luxemburgesos a les properes eleccions 
municipals sota el titol: Ma commune: acteur 
ou spectateur ? El debat serà al mateix lloc del 
Festival. 
 
 
… I TAMBÉ 4, 5 I 6 DE MARÇ: SALON 
DU LIVRE ET DES CULTURES 
 
En el marc del Festival se celebrarà la Cinquena 
edició del Salon du Livre des Cultures en un 
dels Halls de la FIL. Allà hi trobareu l'Espace des 
Littératures hispaniques (animat per membres 
del Centre Català i del Círculo Antonio Machado) 
amb les últimes novetats del llibre en castellà i 
català cedides per la Llibreria ‘La llibreria’ de 
L’Hospitalet de l’Infant i la Librería Fuentetaja 
de Madrid. Tindreu la possibilitat de posar al dia 
les vostres biblioteques a preus molt raonables. 
L'espai dedicat als escriptors comptarà, entre 
d'altres, amb la presència de l’historiador català  
Victor Martínez-Gil, l'escriptor sevillà Isaac 
Rosa i de l’escriptor resident a Luxemburg José 
Fernández.  
 
Altres escriptors presents al Saló seran: Sami 
Adwan (Palestina), Dar Bar On (Israel), Antonio 
Mota (Portugal), Faiz Softic (Bòsnia) i Tulio 
Forgiarini i Paolo Aragona (Italia). 
 

 
 

El dissabte dia 5 de 13.00 a 20.00 hores el CCL 
participa en la lectura multilingüe del llibre 'El 
Quixot' amb la lectura en català d'una part del 
llibre. El llibre es llegirà, de manera consecutiva, 
en 15 llengües i és l’homenatge del Saló de Llibre 
a aquest clàssic de la literatura universal en el 
400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes. 
 
Atenció al fet que el Festival i el Salon del llibre 
canvien de lloc de celebració. Des d’enguany se 
celebren als Halls de la FIL (Foire 
Internationale de Luxembourg) a 
Kirchberg. 
 
 
… DE NOU AMB L’HISTORIADOR 
VICTOR MARTINEZ GIL  
 
Enguany tindreu una segona oportunitat 
d’escoltar el dissabte dia 5 de març a les 14.00 
hores la conferència de Victor Martínez Gil sobre 
les relacions entre Portugal i Catalunya al Salon 
du Livre et des Cultures a la FIL a Kirchberg. 
 
10 D’ABRIL: CALÇOTADA A 
KOCKELSCHEUER 
 
El proper diumenge dia 10 d’abril és el dia 
escollit enguany per a celebrar la nostra 
tradicional Calçotada, que, amb matèria primera 
que novament viatjarà des d'Alcover (Alt Camp), 
se celebrarà al Restaurant del Club de Tennis CK 
de Kockelscheuer. Atès que les places són 
estrictament limitades, podeu començar a 
reservar via Xavier Valeri (4301 34712) o al e-
mail: 
centrecatalaluxembourg@hotmail.com. 
 
Un cop arribats al límit de persones previst, no 
s'admetrà cap més reserva.  
 
 
22 I 23 D'ABRIL: SANT JORDI A 
LUXEMBURG AMB LLIBRES I 
MUSICA DELS ANYS 60 
 
Continuant la tradició inaugurada en anys 
anteriors amb gran èxit, enguany també 
organitzarem un estand de venda de llibres i 
roses el proper dissabte dia 23 d'abril al 
Restaurant Chez Rafael (a la Place de Paris).  
 
El divendres 22 d’abril celebrarem anticipadament 
la diada cultural de Sant Jordi amb una Festa 
amb música dels anys 60 i 70 apta per a 
nostàlgics però també per a descobridors de 
sensacions fortes. Ho farem amb el grup Casala 
& Rosi (antic component del mític grup Los 
Mustang) al Hogar Cubano (al 365 de la Route de 
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Longwy, Luxembourg Ville). Us ho confirmarem i 
us enviarem més informació. 
 
CURSOS DE LLENGUA CATALANA 
2004/2005 
 
El passat dia 4 d’octubre van tornar a començar 
els cursos de llengua catalana per a adults que el 
CCL organitza als locals cedits pel Servei de 
Formació Professional del Parlament 
Europeu. Enguany es proposen tres nivells 
(debutant, mitjà i curs de conversa). També han 
tornat a començar els cursos de llengua catalana 
a l’Escola Europea de Luxemburg adreçats als 
alumnes d'aquesta escola. Com en anys anteriors, 
els alumnes estan dividits en dos grups (maternal 
i primària) on es fa una activitat de teatre en 
català).  
 
Els cursos d’adults, es fan en aules cedides pel 
Servei de la Formació Professional del Parlament 
Europeu. Compten amb el suport de l'Institut 
Ramon Llull. Informació: Myriam Gràcia (091 67 
25 77) o al e-mail:  
centrecatalaluxembourg@hotmail.com. 
 
 
ROLF TARRACH NOU RECTOR DE LA 
UNIVERSITAT DE LUXEMBURG 
Rolf Tarrach i Siegel (València, 1948) ha estat 
nomenat nou Rector de la Universitat de 
Luxemburg. Rolf Tarrach és catedràtic de física a 
la Universitat de Barcelona. Ha estat vicerector de 

la Universitat de Barcelona alternant el seu treball 
en la física de partícules amb els càrrecs de 
gestió. Ha treballat al Laboratori de Física de 
Partícules (CERN) de Ginebra i en institucions i 
universitats de Marsella, Oxford, Hamburgo, York, 
Toronto, Tucson, Houston, Nordita, Copenhague, 
La Plata, San Diego i Sant Petersburg. Des de 
l'any 2000 fins al 2003 va ser President del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Actualment és Director Acadèmic de 
l'International Graduate School of Catalonia i és 
membre del Comitè de direcció i de la Comissió 
Permanent de l'Agència de la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. Tarrach també forma 
part del Comissionat per la Ciència i Societat de la 
Fundació Catalana per a la Recerca.  

El seu nomenament com a Rector de la 
Universitat de Luxemburg després d’un concurs 
internacional competit i concorregut és una bona 
noticia. Li desitjem tota la sort del món en la nova 
tasca. 
 
NECESSITEM EL TEU E-MAIL !!! 
 
A banda de consultar la nostra pàgina web, 
http://www.angelfire.com/ct/cclux per a 
seguir les activitats del CCL, us preguem a tots 
els que disposeu d'una adreça e-mail i que no 
rebeu encara les comunicacions que el CCL envia 
per aquest mitjà, que ens feu arribar la vostra 
adreça amb un simple missatge al nou e-mail del 
CCL:  
centrecatalaluxembourg@hotmail.com.  
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DEL 8 AL 12 DE FEBRER 2005:  3era TROBADA DE 
ENTITATS CATALANES D'ARREU DEL MON A GIRONA 

 
La Tercera Trobada de Casals Catalans d’arreu 
del món s’ha celebrat entre els dies 8 i 12 de 
febrer de 2005 a la ciutat de Girona. La 
convocatòria d’aquesta Trobada obeeix al que 
disposa la Llei 18/1996 del Parlament de 
Catalunya sobre relacions amb les comunitats 
catalanes de l’exterior que fixa una periodicitat 
quatriannual per aquestes trobades. 
Representants de prop d’un centenar d’entitats 
van discutir i treballar al llarg de tres dies sobre el 
que són les preocupacions essencials de les 
comunitats catalanes de l’exterior.  
 

 
 
La trobada va començar amb l’Assemblea General 
de la FIEC (Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes) que va aprovar un 
document estratègic titolat ‘Les comunitats 
catalanes de l’exterior: una part de Catalunya’ 
(aviat disponible a la nostra web) que permet 
comprendre el passat, el present i el futur 
d’aquesta part de Catalunya que són els casals 
catalans.  
 
La Trobada va tenir un excel.lent acompanyament 
institucional amb visites i actes amb el President 
de la Generalitat Sr. Pasqual Maragall, el 
Conseller en Cap Sr. Josep Bargalló, el Conseller 
de Governació i Administracions Públiques Sr. 
Joan Carretero, el President del Parlament de 
Catalunya, Sr. Ernest Benach i amb representants 
de tots els grups parlamentaris. 
 

 
 

Els dies successius els representants dels casals 
varen participar a diversos tallers i discussions 
que varen permetre establir les conclusions de la 
III Trobada que reproduïim a continuació: 
 
1. Les comunitats catalanes de l’exterior són part 
integral de la nació catalana i han de tenir, des del 
punt de vista jurídic, cultural, social i tot altre, el mateix 
tractament i reconeixement que els ciutadans que 
resideixen a la Catalunya Interior. 
 
2. La Trobada de Casals Catalans d’Arreu del Món 
exigeix a tots els Grups Parlamentaris que en el futur 
redactat del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya hi 
sigui explícitament mencionat el reconeixement dels 
catalans de l’exterior. Creiem que l’articulat del text 
estatutari en vigor s’hauria de modificar de tal manera 
que s’hi introdueixi el reconeixement dels catalans de 
l’exterior (que hauria de figurar al preàmbul que 
defineix qui composa la nació catalana), a l’article 6 
que defineix la condició administrativa de català i no 
reconeix actualment l’existència dels catalans de 
l’exterior i a l’article 31 que hauria de reconèixer 
l’existència d’una circumscripció electoral pròpia  pels 
catalans de l’exterior. 
 
3. La Trobada entén que l’aprovació, el 27 de 
desembre de 1996, de la Llei de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior va ser un primer pas 
i un avenç en el reconeixement del principi d’igualtat 
entre ciutadans de l’interior i de l’exterior. Tot i així la 
Trobada entén que una més gran atenció als drets 
personals dels catalans de l’exterior hauria d’introduir-
se a la Llei si el Parlament de Catalunya decideix, com 
desitgem, iniciar-ne un procés de reforma. La Trobada 
vol fer notar també que aquesta Llei ha tingut un gran 
incompliment per part dels Governs de la Generalitat, 
no és prou coneguda al sí dels Departaments i hauria 
de tenir una dotació pressupostària suficient. 
 
4. La Trobada vol que aquesta Llei de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior, reformada o no, 
sigui la llei de referència pels drets i deures dels 
catalans de l’exterior. En aquest sentit esperem que la 
futura Llei que aprovarà l’Estat Espanyol sobre el 
“Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo” no 
trepitgi drets ja reconeguts per la llei catalana i doni als 
ciutadans catalans de l’exterior els drets educatius, 
culturals i de participació que l’avantprojecte de llei 
espanyola, en el seu redactat actual, ignora i menysté. 
Esperem que els nostres representants polítics al 
Congrés de Diputats i al Senat vetllaran per que així 
sigui i comptem també amb la força, que en aquest 
sentit, podrà fer el Govern de la Generalitat. 
 
5. També volem constatar l’increment notable del 
pressupost enguany i la voluntat del Govern a 
desenvolupar al màxim l’articulat de la llei com ho han 
mostrat amb el projecte de la Història dels Casals 
Catalans i amb els contactes efectuats amb institucions 
a fi d’elaborar els Cens dels catalans a l’exterior.  
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Esperem i mirarem que aquesta voluntat mostrada doni 
resultats i que es continuï en aquesta línia. 
 
6. Creiem que la base per una bona col·laboració 
entre les entitats i el Govern de la Generalitat és el fet 
que les entitats tinguin l’oportunitat de treballar en 
xarxa. De posar en comú experiències i actuacions i així 
treballar amb més gran eficàcia. Ens consta que l’actual 
govern ha volgut promoure aquest tema per la manera 
d’enfocar el nou Consell de les Comunitats Catalanes 
de l’Exterior. Durant aquesta Trobada s’ha pogut 
presentar a tots els casals una nova proposta de treball 
que incrementa la participació dels casals en els 
projectes recolzats per la Generalitat de Catalunya. Els 
Casals demanen continuïtat en el suport de les 
Trobades territorials (o xarxes electròniques) que es 
porten a terme i a fomentar-ne de noves, atès que són 
la base per a la reflexió, la participació i l’intercanvi 
d’idees que permeten fer arribar a les autoritats 
catalanes posicions el més comunes possibles del 
conjunt de les entitats catalanes de l’exterior. 
 
7. La Trobada es felicita de l’anunci d’un increment 
pressupostari per l’any 2005 de la dotació econòmica 
pels casals catalans però no pot deixar de recordar les 
dificultats que la gestió administrativa d’aquestes 
subvencions durant l’any 2004 ha causat i encara causa 
a moltes entitats. La Trobada saluda el compromís del 
Govern de la Generalitat per que una situació com 
aquesta no es tornarà a repetir i que progressivament 
s’anirà introduint el principi d’atenció a la població 
exterior i, en conseqüència, l’augment de recursos 
necessari en els pressupostos d’aquells serveis a 
utilitzar per les comunitats catalanes de l’exterior. 
 
8. Els membres de casals del Consell de les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior lamenten que, a 
diferència de Trobades anteriors, no hi hagi hagut un 
espai específic oficial de discussió entre els joves però 
són conscients que s’havia programat un espai que al 
final no es va poder portar a terme per raons que 
l’administració no podia controlar. Els joves són el futur 
de moltes entitats i el seu paper ha de ser defensat i 
potenciat amb una més gran presència en les Juntes 
Directives de les entitats i al Consell de les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior. 
 
9. Si bé és a la joventut a qui correspon assegurar el 
futur de moltes entitats, és cert també que hem 
d’abocar-nos a afegir gent amb ascendència catalana i 
ciutadans del país d’acollida que, per les raons que a 
cadascun li siguin pròpies, apreciïn el nostre país i la 
nostra cultura. Sense la incorporació de noves 
generacions catalanes o catalanòfiles al funcionament 
diari de les entitats i sense una profunda obertura de 
les nostres entitats cap a les societats d’acollida, serà 
impossible créixer i, a la llarga, ni tan sols existir. 

10. Diversos tallers al llarg d’aquests dies han permès 
constatar que encara queda molt per fer en l’àmbit de 
l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior tant 
per adults com a per infants. En aquest sentit celebrem 
les actuacions iniciades per la Secretaria de Cooperació 
Exterior i l’esperit de voler continuar millorant les 
activitats expressades per l’Institut Ramon Llull. S’ha de 
facilitar la formació i el reconeixement del professorat 
existent i impulsar l’estada becada de professorat a 
demanda dels casals. Esperem del Departament 
d’Educació una elaboració d’un pla de suport a 
l’ensenyament del català a les poblacions infantils de 
l’exterior que faciliti orientacions, mitjans didàctics i 
materials de suport 
 
11. L’enfortiment de la presència de la Catalunya 
Exterior als mitjans de comunicació del Principat és una 
necessitat si volem que de la Catalunya Exterior se’n 
tingui el coneixement del que fa i representa arreu del 
món. La Catalunya Exterior és plural i diversa 
socialment, professionalment, econòmicament, 
científicament, culturalment, etc. i la extraordinària 
riquesa que aquesta diversitat representa ha de ser 
coneguda i divulgada per la qual cosa es demana al 
Govern de la Generalitat de complir amb la demanda 
de rebre informació i propostes d’activitats des dels 
casals per a difondre-les a Catalunya. 
 
12. Els participants a la Trobada agraeixen a la 
Secretaria de Cooperació Exterior el gran esforç 
personal i polític per a l’organització d’aquesta Trobada. 
Tot i així s’han trobat a faltar més espais interactius de 
diàleg entre entitats i entre entitats i Govern i 
recomanen que temes d’una més gran profunditat 
puguin ser abordats i discutits. Desitgen també que la 
interacció iniciada amb els membres dels casals del 
Consell continuï amb fluïdesa. 
 
13. La Tercera Trobada de Casals Catalans d’Arreu del 
Món espera que les conclusions d’aquesta Trobada, de 
les reunions territorials, dels tallers i de les múltiples 
reunions bilaterals, temàtiques i de tot tipus que, de 
forma oficial o espontània, s’han fet al llarg d’aquests 
dies, trobaran una continuïtat en l’acció des de les 
entitats, des de les federacions i des l’acció dels 
representants dels casals al Consell de les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior per tal que esdevinguin una 
realitat.  
 
14. Els representants dels casals al Consell de les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior elaboraran un 
informe d’avaluació sobre els aspectes organitzatius de 
la Trobada pel que esperen la màxima col·laboració 
dels participants per tal que aquestes consideracions 
siguin preses en compte per a l’organització de la 
Quarta Trobada l’any 2008. 
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No ho oblideu 

 
1 de març 

Conferència de Joan Puigcercós (Secretari General d’ERC)  
a la Biblioteca Nacional 

 
3 de març 

Conferència de Victor Martínez Gil i Fernando Catroga sobre les relacions Catalunya-Portugal 
A l’Instituto Camões 

 
4, 5 i 6 de març 

Estand del Centre Català de Luxemburg  
al Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté 

a la Foire International 
 

4, 5 i 6 de març 
Estand de les literatures hispàniques  

Conferència de Victor Martínez Gil (el dia 5) 
al Salon du Livre et des Cultures 

a la Foire International 
 

10 d’abril 
Calçotada popular al Restaurant CK de Kockelscheuer 

 
Mes d’ abril (a confirmar) 

Conferència de Dolors Camats (Portaveu de Inciativa per Catalunya-Verds) 
A la Biblioteca Nacional 

 
22 d’abril 

Festa amb música dels anys 60 amb Casalà & Rossi 
a l’Hogar Cubano de Luxembourg Ville 

 
23 d’abril 

Dia dell libre i de la rosa: Estand de llibres  
al Restaurant Chez Rafael a Luxembourg Ville 

 
Mes de maig (a confirmar) 

Conferència d’un representant de Convergència i Unió 
A la Biblioteca Nacional 

 
Mes de juny 

Nit d’Havaneres 
Festival de Cinema Espanyol de Luxemburg 

Presència del Centre Català de Luxemburg al Festival Latino 
Concerts de Toni Xuclà al Saarland (Alemanya) 

 
Mesos de setembre, octubre i novembre 

Activitats en relació a l’Any Dalí 
Concert al Centre Cultural de Neumünster 

Conferències de representants del PSC i del PP 
 
 
 

Centre Català de Luxemburg 
189, rue de Kirchberg, 1858 LUXEMBOURG 

Tel ++352-22 06 78 
e-mail: centrecatalaluxembourg@hotmail.com 

 
 

Amb el suport de la  
Secretaria de Cooperació Exterior de la Generalitat de Catalunya 


