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ACTIVITATS MARÇ -JULIOL 2005 

 
- Les activitats de l’estiu 2005 les vam tancar amb 
una animada participació del Centre Català de 
Luxemburg (CCL) al 5é Festival Latino celebrat 
el passat dia 22 de juny. La participació catalana 
va ser prou visible amb un estand gastronòmic i 
d’un estand de llibres. El Festival Latino és el gran 
‘rendez-vous’ anual de totes les cultures 
llatinoamericanes presents a Luxemburg.  
 

 
 
El Festival es va celebrar a la Bisserwée al cor 
mateix de la ciutat vella de Luxembourg.  
 
- Durant el Festival Latino, el CCL va tenir el plaer 
d’acollir la visita al nostre estand del Conseller 
de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, Salvador Milà, i 
dels seus col.laboradors, que visitaven Luxemburg 
per a participar, com a representants autonòmics 
dins la delegació espanyola, al Consell Europeu de 
Medi Ambient dels dies 23 i 24 de Juny a 
Luxemburg. Un visita que agraïm. 

 
 

- La Nit d’Havaneres se celebrà enguany el 
divendres dia 17 de juny a l'espai tradicional 
de la Sala Sang & Klang. Vàrem rebre la segona 
visita a Luxemburg del grup Bergantí (de 
Malgrat de Mar). L'actuació va ser, com sempre, 
esplèndida, evocadora i caribenya. La nit es va 
completar amb el tradicional cremat i amb una 
proposta gastronòmica de qualitat a plena 
satisfacció dels nombrosos assistents. Es una 
activitat que ha esdevingut ja un 'clàssic' de l'estiu 
luxemburguès. La nit d'havaneres es va celebrar 
amb el suport de la Secretaria de Cooperació 
Exterior de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 
- El diumenge dia 5 de juny la secció ciclista del 
CCL va programar una excursio fins el llac 
d’Echternach (38 Km, o 76 km pels que van 
decidir fer el retorn també en bicicleta). 
L’experiència va resultar excel.lent i es repetirà 
properament. 
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- Toni Xuclà va ser convidat, el dissabte 4 de 
juny, per segon any consecutiu, a la Saarlouiser 
Woche el festival musical més important que se 
celebra al Land de Saarland. Un magnífic concert 
de jazz/noves músiques. Un concert produit pel 
CCL amb el support de la Secretaria de 
Cooperació Exterior de la Generalitat. 
 

 
 
- Un total de 885 persones s'han inscrit arreu del 
món a les proves per a l'obtenció dels certificats 
de coneixements de llengua catalana que 
convoca l'Institut Ramon Llull fora del 
domini lingüístic. El nombre de seus d'examen 
s'ha vist incrementat gairebé un 30% respecte a 
la convocatòria anterior fins arribar a 60 localitats 
de 20 països (inclós Luxemburg on el exàmens es 
van celebrar entre maig i juny). El país amb més 
seus d'examen ha estat Gran Bretanya (13), 
seguida d’Espanya i Alemanya (7), Itàlia (6), 
França (4), i Argentina, Estats Units i Polònia (3). 
Madrid és la localitat amb més nombre d'inscrits, 
146, seguida de Mèxic D.F. amb 92. A Luxemburg 
varen ser 10 persones les que es van presentar a 
aquests exàmens. 

L'Institut Ramon Llull organitza proves per a 
l'obtenció de certificats de coneixements de la 
llengua catalana -nivells bàsic, elemental, 
intermedi, de suficiència i superior- fora del 
domini lingüístic des de 2003.  

 
- Continuant la tradició inaugurada l'any 2002 a 
Luxemburg amb gran èxit, enguany també es va 
organitzar un estand de venda de llibres i 
roses el dia 23 d'abril al Restaurant Chez Rafael 
(a la Place de Paris) de Luxemburg. El nombre de 
visitants i de llibres venuts va ser excel·lent, 
superant amb escreix el d’anys anteriors. 
 
- La música dels anys 50 i 60 continúa a ser un 
atractiu indefugible per a gent de totes les 
generacions. Com a prova l’espectacle que el duet 
Casalà & Rossi (ex-component dels mítics Los 
Mustang) van oferir el passat divendres 22 d’abril 
a la Brasserie L’Arrêt de Luxembourg Ville i en 
petit format el dissabte 23 d’abril a Chez Rafael. 
Unes nits irrepetibles que intentarem repetir.  
 

 
 
- El ball en petit format amb Casalà & Rossi del 23 
d’abril, va servir de marc per a fer un merescut 
agraiment (amb lliurament de placa inclós) a 
Julia Fernández (PDG de Transports Fernandez) 
que sempre ha ajudat a les activitats del CCL 
d’una manera altruista i entusiasta en el transport 
de tota mena de materials necessaris per a les 
nostres activitats.  
 

 
 
- La tradicional Calçotada es va celebrar el 
passat dia 10 d'abril al Restaurant del Club de 
Tennis CK de Kockelscheuer. La participació va 
ser, un cop més, desbordant, però tot va sortir 
com calia gràcies a la bona organització i a la 
gran col·laboració de voluntaris. Els gairebé 200 
participants van marxar amb ganes de repetir a 
totes les edicions que vinguin. 
 

 
 
- El passat dia 24 d'abril se celebrà el Dia 
Internacional de la Catalunya Exterior, una 
iniciativa de la Federació Internacional d'Entitats 
Catalanes (FIEC), que agrupa a la majoria de 
centres, casals i associacions catalanes de 
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l'exterior. El 4 de març de 1999 el Parlament de 
Catalunya va aprovar una resolució que declarava 
oficial la Diada. Cada any, la FIEC edita un cartell 
per commemorar aquesta Diada. Enguany, el 
cartell era obra de l'artista Pilar Alférez, resident 
a Luxemburg durant anys i ara gaudint de les 
cales mallorquines. 
 

 
 
- El passat dimecres 9 de març va tenir lloc un 
sopar/colloqui amb Meritxell Mateu, 
ambaixadora d'Andorra al Benelux, sobre el 
tema ‘Andorra/Catalunya/Europa’. Una 
conferència de gran interés seguida d’un animat 
debat. Es d’esperar una major prèsencia 
andorrana a Luxemburg en un futur immediat. 
 
 

FESTA DE RENTREE 2005: 11 DE 
SETEMBRE  
 
Un any més convidem a tots els amics i amigues 
del Centre Català de Luxemburg (CCL) a prendre 
forces per a la nova temporada que comença. 
Una invitació per a ballar sardanes, a la Place de 
Paris (a Luxembourg Ville), el diumenge 11 de 
setembre (Diada Nacional de Catalunya) a les 
12.30 hores. Desprès de les sardanes el CCL 
convida a tots els socis a dinar i a gaudir de les 
especialitats gastronòmiques de Chez Rafael  
(sobretot d'una atractiva paella). 
 

 
Us agrairiem que ens confirmeu, per e-mail o per 
telèfon, la vostra presència a: 

centrecatalaluxembourg@hotmail.com o tel: 
00352-430133249 (Xavier) o 00352-220678 
(Toni). No s’admetrà cap més reserva un cop 
assolit el límit màxim de capacitat del local. 
 
 

EL CANTANT VALENCIA RAIMON 
TORNARA A ACTUAR A LUXEMBURG 
L’11 DE NOVEMBRE 

 
El cantant valencià Raimon (Xàtiva, 1940) 
tornarà a actuar a Luxemburg el proper divendres 
dia 11 de novembre de 2005 al Centre Cultural de 
Rencontres de Neumünster (a Luxembourg Ville). 
El concert serà organitzat pel Centre Català de 
Luxemburg amb la col.laboració de la Secretaria 
de Cooperació Exterior de la Generalitat i de 
l’Ambaixada d’Espanya.  
 

 
 
Serà la segona visita del cantant a Luxemburg 
desprès del concert que va oferir, amb gran èxit, 
el mes maig de 1998. 
 
 

EL CICLE DE DEBATS POLITICS 2005 
CONTINUARA EL DARRER 
TRIMESTRE DE 2005 

 
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 ha organitzat un cicle de 
debats on representants dels cinc grups polítics 
presents al Parlament de Catalunya exposen els 
seus punts de vista sobre la situació actual.  
 
Fins ara el CCL ha acollit a Luxemburg a: Joan 
Puigcercós (ERC) el passat dia 1 de març, a 
Dolors Camats (ICV/EUiA) el pasat dia 14 d’abril 
i a Felip Puig (CiU) el passat dia 1 de juny.  Tots 
ells van oferir amb gran professionalitat i detall 
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una completa visió de les posicions de les seves 
respectives forces polítiques sobre les reformes en 
curs a Catalunya i a Espanya. 
 

 
 

 
 
Durant el darrer trimestre de 2005 estan previstes 
les presències a Luxemburg d’en Josep Piqué 
(PPC) i d’un representant del PSC. Lògicament, i 
atesa la situació del debat estatutari a Catalunya, 
és una mica difícil poder concretar les dates 
exactes d’aquestes conferències. 
 
  

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA VISITARA EL CENTRE 
CATALA DE LUXEMBURG 

 
El President del Parlament de Catalunya, 
Ernest Benach, visitarà properament el Centre 
Català de Luxemburg. Durant el semestre de la 
Presidència Luxemburguesa del Consell Europeu 
el CCL ha col.laborat amb les institucions 
catalanes, amb discreció i amb eficàcia, en 
diverses gestions i contactes amb el Govern i les 
institucions luxemburgueses aprofitant el capital 
polític i humà guanyat durant anys.  
 
La visita del President del Parlament vol agrair 
personalment algunes d’aquestes accions. Un 
sopar amb el President del Parlament podria (no 
és segur) celebrar-se el proper dimarts dia 20 de 
setembre o en una data posterior.  

 

ALTRES ACTIVITATS EN 
PREPARACIO 

 
Altres activitats pel darrer trimestre de 2005 o 
començaments de 2006 estan en preparació i 
encara sense dates concretes. Conferències amb 
destacats escriptors, la possibilitat d’un concert 
d’un dels millor grups catalans de rock, etc. La 
tradicional Festa del Tió se celebrarà molt 
probablement el diumenge 18 de desembre.  

 

NOU WEB DEL CASAL CATALA DE 
BRUSSEL.LES 

 
El Casal Català de Brussel.les engega una nova 
temporada i estrena també nou web 
http://casalcatala.be/. Us convidem a que el 
descobriu  i que us assabenteu de les novetats 
que han preparat pel 2005. Properament, el Casal 
participarà els dies 17 i 18 de setembre als actes 
de celebració dels 175 anys de la creació de 
l’Estat Belga. Vindran els Gegants de Vilafranca 
del Penedès i hi haurà un stand de degustació de 
productes catalans. 
 
 

LA FIEC RECLAMA REPRESENTACIO 
DIRECTA DELS CATALANS DE 
L’EXTERIOR AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 

 
La Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
(FIEC), que agrupa la majoria d’entitats catalanes 
de l’exterior, ha demanat als cinc grups 
parlamentaris que s’inclogui en el nou Estatut una 
representació directa dels catalans de l’exterior en 
el Parlament de Catalunya, a través d’una 
circumscripció electoral específica per a la 
Catalunya Exterior.  
 
En la seva compareixença davant la ponència 
parlamentària per a la redacció del nou Estatut, el 
dia 29 d’abril de 2004, la FIEC va proposar 
modificar l’article 31 de l’actual Estatut i suggerí el 
següent redactat: "... El sistema electoral serà de 
representació proporcional i assegurarà, a més, 
l'adequada representació de totes les zones del 
territori de Catalunya, així com la de les 
comunitats catalanes de l'exterior." 
 
Cal recordar que, en els dos darrers any, diversos 
dirigents de partits polítics han manifestat 
públicament el seu acord amb aquesta idea i en 
establir una forquilla d’entre 2 a 3 diputats per 
representar la Catalunya Exterior en el Parlament 
de Catalunya. Fou el cas d’Artur Mas i Josep-Lluís 
Carod-Rovira, durant la Trobada de casals 
catalans del 2004 a Montevideo; de Pasqual 
Maragall a Xile, poc temps després; o bé de Joan 
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Puigcercós i Felip Puig, enguany a Luxemburg. En 
el redactat actual del nou Estatut, però, no s'ha 
inclòs de moment la representació directa dels 
catalans de l'exterior al Parlament de Catalunya. 
 
Una esmena, en aquest sentit, al text de la 
ponència presentada pel Grup Parlamentari d’ERC 
serà, però, discutida al debat de Setembre. El 
Grup Parlamentari de CiU no s’oposa al principi 
d’aquesta representació, però prefereix que la Llei 
Electoral quedi fora del text del nou Estatut. 
 
 

LA PROPOSTA DE TEXT DEL NOU 
ESTATUT D’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA I LES COMUNITATS 
CATALANES DE L’EXTERIOR 

 

Pel que es refereix a les comunitats catalanes de 
l'exterior, en la proposta de text de nou Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aquestes apareixen 
mencionades als articles 11.2 i 12 amb el redactat 
que va proposar la FIEC i, parcialment, a l'article 
48.2. El resultat és, en la nostra opinió, força 
satisfactori atès que això suposarà el 
reconeixement de la condició política de català de 
l'exterior. Catalunya és una de les poques 
Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol que no 
menciona als seus residents a l’exterior com a 
ciutadans de ple dret. 

En canvi, no s'ha recollit a l'article 54.2 la menció 
a les circumscripcions electorals exteriors. El 
redactat és, en aquest cas, molt insatisfactori pel 
que fa a la representació electoral dels catalans 
de l’exterior que es pot donar per perduda amb el 
redactat proposat.  

 

LA PROPOSTA DE ‘ESTATUTO DE LOS 
CIUDADANOS ESPAÑOLES EN EL 
MUNDO ARRIBARA AL CONSELL DE 
MINISTRES EL MES DE SETEMBRE 

 

L'Estatuto de les Ciudadanos Españoles en el 
Mundo és una iniciativa legislativa del Govern 
Central que té com a finalitat crear un catàleg de 
drets dels ciutadans espanyols residents arreu del 
món. La FIEC va fer, en el seu moment, una 
important aportació crítica als continguts que, en 
certs casos, no respectaven les competències de 
les comunitats autònomes o deixaven massa de 
banda els drets lingüístics i culturals del catalans 
residents a l’estranger. La tramitació del projecte 
s'està fent amb força retard com a conseqüència 
de l’avançament del procés electoral de Galícia. 
Un cop el projecte de Llei rebi el vistiplau del 
Consejo General de la Emigración i del Consejo 

General del Poder Judicial entrarà al Consell de 
Ministres.  

Seguirem informant sobre el tema atesa la 
importància que tindrà, en termes de drets i 
deures, per a tots els residents espanyols a 
l’exterior. 

 

CONGRES DE LES ASSOCIACIONS 
D’ESTRANGERS DE LUXEMBURG 
 
Els propers dies 19 i 20 de novembre se 
celebrarà a la Luxexpo de Kirchberg el 6é 
Congrés d'associacions d'estrangers de 
Luxemburg, que decidirà de les orientacions i 
escollirà els òrgans de govern del CLAE (Comité 
de Liaison et Action des Étrangers), organisme 
que, a banda d'organitzar iniciatives tan 
importants com el Festival des Migrations o altres, 
és l'interlocutor del Govern luxemburguès i de la 
Comissió Europea en tot el que es refereix a la 
política d'immigració i de drets dels estrangers a 
Luxemburg. El CCL ha estat, des de sempre, un 
membre actiu del CLAE en totes les accions 
interculturals i favorables a la integració a 
Luxemburg.  
 
El congrés anterior se celebrà l'any 2000 amb 120 
associacions participants. Les sempre canviants 
circumstàncies europees i les noves onades 
migratòries a Luxemburg forcen a una 
actualització important de molts dels objectius del 
CLAE. Els temes de discussió en aquest Congrés 
es refereixen a escolarització i formació 
professional, vida cultural de les associacions, 
condicions de vida, treball i habitatge, etc. Més 
informació sobre el Congrés i els seus objectius la 
podeu obtenir via Antoni Montserrat (220678). 
L'assistència al Congrés és lliure (com oient, 
sense vot  i prèvia inscripció al CLAE al telèfon 
298686). 
 
 

ELECCIONS AL CONSEJO DE 
RESIDENTES ESPANOLES 
 
El passat dia 29 de maig es van celebrar les 
eleccions al CRE (Consejo de Residentes 
Españoles) de la demarcació consular de 
Luxemburg. Els CRE són organismes de caràcter 
consultiu adscrits a les oficines consulars i escollits 
per sufragi universal entre tots els espanyols 
majors de 18 anys residents a cada demarcació 
consular que estiguin inscrits en el Cens Electoral 
de Residents Absents (CERA). Els CREs estan 
regulats segons el Real Decreto 1339/1987 sobre 
cauces de participación institucional de los 
españoles residentes en el extranjero.   
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A les eleccions de 2005 hi van participar dues 
llistes, la Lista Asociativa (que integrava 
representants de la majoria d'associacions 
culturals i polítiques, veure 
http://www.listaasociativa.com.es)  
a la que el Centre Català de Luxemburg donava 
suport, i una altra llista, Centro Plural (veure, 
http://www.pp.es/luxemburgo/).  
 
Dels 7 llocs en joc la Lista Asociativa en va obtenir 
5 i el Centro Plural 2. A la sessió constitutiva del 
21 de juny va ser escollida com a Presidenta del 
CRE, Alicia de Medina-Rosales de la Lista 
Asociativa. 
 
 

EL GOVERN DE CATALUNYA VOL 
INVERTIR UN 150% MES EN LES 
COMUNITATS CATALANES DE 
L’EXTERIOR 

 
El diari EL PUNT del passat 18 de juliol de 2005 

http://www.gencat.net/governacio-
ap/casals/hemeroteca/ElPunt18-7-2005.pdf) 
reprodueix unes declaracions del Secretari de 
Cooperació Exterior de la Generalitat de 
Catalunya, Albert Royo, en que anuncia un 
augment del pressupost destinat a les comunitats 
catalanes de l’exterior. Si l’any 2005 s’hi va 
destinar una partida de d’1 milió d’euros, es 
preveu que siguin 2,5 milions l’any 2006 si la 
proposta és, finalment, acceptada als 
pressupostos de 2006. 
 
Això seria una bona noticia desprès de dos anys 
força caòtics, en termes administratius, dins del 
serveis de la Generalitat responsables de les 
relacions amb els casals catalans que han causat 
molts problemes financers, anul.lacions 
d’activitats i altres entrabancs que han alterat 
negativament l’activitat de moltes entitats 
catalanes a l’estranger. 
 
 

MES DE DESEMBRE: ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DEL CCL 
 
L’Assemblea General Ordinària del Centre 
Català de Luxemburg se celebrarà durant el 
proper mes de desembre. Es discutiran els 
informes d’activitats i de gestió financera del CCL, 
les grans línies d'orientació de l'activitat del 
Centre per l'any 2006 i la preparació de la 
participació catalana en la Capitalitat Europea de 
la Cultura de Luxemburg el 2007.  
 
 

CURSOS DE LLENGUA CATALANA 
2005/2006 
 
A primers d’octubre tornaran 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 
recomençaran 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 a l’e-mail:  
centrecatalaluxembourg@hotmail.com. 
 

 

NECESSITEM EL TEU E-MAIL !!! 
 
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  e-mail del CCL:  
centrecatalaluxembourg@hotmail.com.  
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No ho oblideu 

11 setembre 
Diada Nacional de Catalunya 

Festa de Rentrée a la Place de Paris de Luxembourg Ville 
 

20 de setembre (pendent de confirmació) 
Visita del President del Parlament de Catalunya  

al Centre Català de Luxemburg 
 

19 d’octubre 
Eleccions municipals a Luxemburg 

 
11 de novembre 

Concert de Raimon  
al Centre Cultural de Rencontre de Neumünster (Luxembourg Ville) 

 
19 i 20 de novembre 

6é Congrés d’associacions d’estrangers de Luxemburg 
 

Octubre/novembre 
Conferències de representants del PPC i del PSC  

dins del Cicle de debats polítics 2005 del CCL 
 

Mes de desembre (dia a confirmar) 
Assemblea General Ordinària del Centre Català de Luxemburg 

 
18 de desembre 

Festa del Tió 
 

Gener /Febrer 2006 
XIVé Cicle de Cinema del Centre Català de Luxemburg  

a la Sala Utopia 
 

 
 

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 


