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ACTIVITATS NOVEMBRE 2006 – 
MARÇ  2007 
 
• El Festival des Migrations, des Cultures et 

de la Citoyenneté se celebrà els dies 16, 17 
i 18 de març, a la Luxexpo de Luxembourg 
Ville, organitzat pel CLAE (Comité de Liaison 
des Associations d’Étrangers), organisme que 
coordina l’acció social i cultural de les 
comunitats no luxemburgueses. Els milers de 
visitants en són la prova anual del seu èxit.  

 
El Centre Català de Luxemburg (CCL) hi va ser, 
com sempre present amb un estand 
gastronòmic i cultural (amb àmplia oferta 
d’embotits portada directament des de Vic i de 
vins del Priorat) i amb una àmplia oferta 
d’informacions turístiques, lingüístiques, 
culturals, CD de música catalana, gatges 
diversos i altres. 
 

 

 
 
• El poeta català Valentí Gómez i la poetessa 

madrilenya Magda Clark van participar 
enguany, convidats per l’Académie européenne 
de poésie, al  Printemps des Poètes organitzat 
en el marc del Saló del Llibre del Festival des 
Migrations. Ambdós varen mostrar una gran 
capacitat de connexió amb el públic més enllà 
de tota barrera lingüística. 

 

 
 
• En el marc del Festival se celebrà la Sisena 

edició del Salon du Livre et des Cultures. 
Un any més hi era present l'Espace des 
Littératures hispaniques (animat per 
membres del Centre Català i del Círculo 
Antonio Machado) amb les últimes novetats del 
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llibre en castellà i català cedides per la 
Llibreria Universitària de Barcelona i la 
Librería Punto y Coma de Brussel·les.  

 

 
 

• El diumenge dia 10 de març es va celebrar 
la tradicional Calçotada, que, amb matèria 
primera que novament viatjà des d'Alcover (Alt 
Camp), se celebrà a la Sala Paroissale de 
Gasperich a Luxembourg Ville.  Èxit 
gastronòmic i festiu del que van gaudir els 
gairebé 200 assistents. 

 

 
 

• XIIIé Cicle de Cinema del Centre Català 
de Luxemburg: El cicle va arribar, novament 
amb un gran èxit de públic, a la seva tretzena 
edició. Se celebrà, com és habitual, al Cinema 
Utopia de Luxembourg Ville amb la projecció 
de: Animals ferits de Ventura Pons (el 29 de 
gener), les infantils Las tres bessones i 
Gaudí i El Patufet (el 3 de febrer), Ficció de 
Cesc Gay (5 de febrer), Rock&Cat de Jordi 
Roigé (8 de febrer) i Salvador de Manuel 
Huerga (13 de febrer). 

 

 
 

En aquesta darrera projecció varem comptar 
amb la presència del productor Jaume 
Roures (Mediapro) que va introduir i 
comentar, davant un molt nombrós públic, el 
que representa la visió des de la pel·lícula d’un 
moment molt difícil de la nostra memòria 
històrica més recent.  
 

 
 
El Cicle 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 d'Afers 
Exteriors de la Generalitat. 
 

• Festa del Tió: Com en anys anteriors gairebé 
uns setanta nens/es, pares i mares varen 
assistir al tradicional espectacle de Nadal que 
organitza el CCL. Aquest darrer 2006, el dia 17 
de desembre, amb l’animador Roger Canals a 
la Salle des Fêtes del Centre Convict a 
Luxembourg Ville. Un èxit de multiculturalitat i 
de participació. 

 

 
 
• Congrès del CLAE: Els dies 25 i 26 de 

novembre de 2006 se celebrà a la Luxexpo 
de Kirchberg el 6é Congrés d’associacions 
d’estrangers de Luxemburg, que va discutir 
i aprovar les orientacions del CLAE (Comité de 
Liaison des Associations d’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 
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el que es refereix a la política d’immigració i de 
drets dels estrangers a Luxemburg. Temes com 
la futura llei de doble nacionalitat, l'acollida als 
refugiats de països tercers, la futura llei sobre 
l’entrada i estada d'estrangers, l’ensenyament 
de la llengua luxemburguesa, el fracàs escolar, 
l’habitatge i d’altres varen focalitzar l’atenció 
dels delegats. El CCL ha estat, des de sempre, 
un membre actiu del i va participar al Congrés 
amb tres delegats. El Vicepresident del CCL, 
Antoni Montserrat i Moliner, presideix el CLAE 
des de Gener de 2003. Les conclusions del 
Congrés podran consultar-se al web: 
http://www.clae.lu. 

 
• Trobada d’entitats catalanes a Roma: Els 

passats dies 18 i 19 de novembre de 2006, 
representats de les entitats catalanes d'Europa 
ens varem trobar a Roma per tal d’intercanviar 
propostes i experiències sobre l’acció de les 
comunitats catalanes de l’exterior al continent 
europeu. Les conclusions de la trobada poden 
consultar-se al web: 
http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cce/
trobades.htm 
 

 

La reunió va servir també per a donar idees 
cara a la reunió del Consell de les Comunitats 
Catalanes de l'Exterior (que es va celebrar el 
passat 6 de març) i del que farem arribar el 
resum que està preparant la FIEC (Federació 
Internacional d'Entitats Catalanes). 

• El passat dia 17 de novembre, el President del 
CCL, Xavier Valeri, va rebre el Premi 
Batista i Roca en un acte a Barcelona. 
Aquests premis els lliura l`IPECC (Institut de 
Projecció Exterior de la Cultura Catalana) amb 
la col·laboració de la Generalitat de Catalunya 
per a honorar l’activitat cultural de les 
comunitats catalanes de l’exterior. Es el quart 
membre del CCL que rep aquesta distinció. 
Anteriorment la varen rebre: Antoni Montserrat 
(1993), Elisenda Franquesa (1996) i Pilar 
Alférez (2000). Esperem que no serà l’últim. 

• Concert de Pep Sala: El passat dia 11 de 
novembre varem tenir l’ocasió de rebre 

novament Pep Sala (ex-component del mític 
grup SAU) acompanyat del seu grup. Una gran 
nit de música a la Sala Robert Krieps del 
Centre Cultural de Neumünster (Luxembourg 
Ville). 

 

 
• Conferència/ Joan Francesc Mira: El dia 3 

d'octubre el CCL va ternir el plaer d’acollir 
l’escriptor valencià Joan Francesc Mira 
(València, 1939) a la sala Mansfeld de la 
Biblioteca Nacional. Mira ha estat guardonat 
amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
el 2004, dues voltes Premio Nacional de la 
Crítica, Premi Sant Jordi de Narrativa, Premio 
Nacional de Traducción (per la Divina 
Comèdia), etc. La conferència a Luxemburg va 
tractar el tema Els Borja, els valencians i 
l'escriptor. 

 
• Festa de Rentrée: Un any més, aquest cop el 

diumenge 10 de setembre, la tradicional 
Festa de Rentrée a la Place de Paris de 
Luxembourg Ville va inaugurar el curs 
d’activitats. Una trobada al Restaurant Chez 
Rafael de Luxembourg Ville amb una bona 
participació i un excel·lent ambient. Les 
sardanes es varen ballar a la Place de Paris. 
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
2006 DEL CCL 
 
El passat dia 4 de desembre de 2006 se celebrà al 
Restaurant l’Amphytrion de Luxembourg Ville, 
l'Assemblea General anual del Centre Català 
de Luxemburg. Es van discutir els informes 
d’activitats i de gestió financera del CCL, les grans 
línies d’orientació de l’activitat del Centre per l’any 
2007 i, particularment, la preparació de la 
participació catalana en la Capitalitat Europea de la 
Cultura de Luxemburg el proper any 2007.  
 
També es va procedir a l’elecció de la Junta 
Directiva 2006/2008 que queda amb la següent 
composició:  
 

Xavier VALERI COBO 
President 

Mateu TURRO 
Antoni MONTSERRAT  

Vicepresidents 
Jordi GAIRIN 

Tresorer 
Màxim SERRANOS 

Web master 
Laura AGUILAR 

Cursos de llengua 
Isabel BASSOLS 
Anton MARCO 

Valentí CANADELL  
Pilar SOLANO  

Yolanda GORRIZ 
Alicia HUICI 

Vocals 
 

23 D’ABRIL: ESTAND DEL LLIBRE I 
DE LA ROSA 
El proper dilluns dia 23 d’abril se celebra una de les 
festes més tradicionals a Catalunya: la Diada de 
Sant Jordi, dia del llibre i de la rosa, que la 
UNESCO ha declarat Dia Internacional del Llibre i 
dels Drets d’Autor. Continuant la tradició 
inaugurada en anys anteriors amb gran èxit, 
enguany també organitzarem un estand de 
venda de llibres i roses el proper dilluns dia 23 
d’abril al Restaurant Chez Rafael (a la Place de 
Paris) de Luxembourg Ville.  

El Centre Català de Luxemburg vol convidar tothom 
a celebrar, també a Luxemburg, aquesta diada. Per 
fer-ho, res millor que un estand on tingueu la 
possibilitat de comprar les darreres novetats del 
llibre en castellà i en català. 

 
23 I 24 D’ABRIL: PRESENTACIO DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA A 
LUXEMBURG 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de 
España ha organitzat una presentació de la 
Comunitat Valenciana. Els actes tindran lloc a 
l'Université de Luxembourg, 162 A, av. de la 
Faïencerie, al Bâtiment de Sciences els propers dies 
23 i 24 d'abril a les 18:00 hores. El dia 23 es 
projectarà la pel·lícula “Cartas de Sorolla”, de José 
A. Escrivá, i el 24 de abril (a la Sala 3.03) 
conferència amb història, paisatges, actualitat… i 
aperitiu. Més informació: Oficina de Educación de 
la Embajada de España o jarnedoj@yahoo.es 
 
 
25 DE MAIG:  CONCERT JORDI 
SAVALL AL FESTIVAL D’ECHTERNACH  
El gran músic català Jordi Savall (Igualada, 1941) 
torna a Luxemburg. Aquest cop Jordi Savall i La 
Capella Reial de Catalunya actuaran a la 
Basilique d’Echternach el Divendres dia 25 de 
maig a les 20,30 hores en el marc del Festival 
Internacional de Música d’Echternach.  

 

El programa porta com a títol Chemins de 
Pèlerinages aux XIIIème et XIVème siècles i inclou 
peces d’Alfonso X El Sabio (Cantigas de Loor e de 
Miragres) i dels Cants i Danses dels Pelegrins 
(Llibre Vermell de Montserrat). Entrades 
disponibles a  

http://www.echternachfestival.lu/25mai2007.htm 
 
 
27 DE MAIG: ELECCIONS 
MUNICIPALS A L’ESTAT ESPANYOL 

 
Si vius a l’estranger també pots participar a les 
eleccions municipals del  27 de maig de 
2007. A partir del dia de convocatòria de les 
eleccions, tots els electors inscrits al CERA (Censo 
Electoral de Residentes Ausentes) rebran d’ofici 
tota la documentació necessària per exercir el seu 
dret a vot. Des del dia 4 d’abril fins el dia 28 
d’abril de 2007, els residents absents  que viuen 
a l’estranger inscrits en el CERA, poden comunicar 
per escrit a la corresponent Delegació Provincial de 
l’Oficina del Cens Electoral, la seva voluntat 
d’exercir el seu dret de vot, mitjançant un escrit al 
qual s’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI o del 
Passaport. Rebuda aquesta comunicació, les 
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Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens 
Electoral remetran per correu certificat als 
interessats, no més tard  del dia 5 de maig de 
2007, la documentació necessària per votar per 
correu.  
 
Un total de 1 167 744 espanyols residents a 
l’exterior tenen dret a participar en aquestes 
eleccions. A Catalunya són 109 526 els inscrits al 
CERA. 
 
... I ALS PARLAMENTS BALEAR I 
VALENCIA 

 
El procediment de vot pels residents valencians, 
balears o d’altres comunitats, és lleugerament 
diferent atès que no cal sol·licitar les paperetes a 
les respectives Delegacions Provincials de l’Oficina 
del Cens Electoral sinó que es rebran d’ofici al 
domicili de cada elector inscrit. En el cas valencià 
els inscrits al CERA són 54 650 i en el cas balear 
10 451. 
 
EXAMENS 2007 DE L'INSTITUT 
RAMON LLULL A LUXEMBURG 
 
L’Institut Ramon Llull convoca i administra les 
proves per a l’obtenció dels certificats de 
coneixements de llengua catalana fora del domini 
lingüístic, i en regula i expedeix els certificats al 
marge dels estudis reglats. Els certificats de 
llengua catalana de l’Institut Ramon Llull es 
corresponen al marc de referència del Consell 
d’Europa i progressen en una escala de 5 nivells de 
coneixement establerta per l’ALTE (Associació 
d’Avaluadors de Llengua d’Europa), utilitzada per la 
majoria de llengües europees. Les proves per a 
l’obtenció dels certificats comprenen les quatre 
habilitats comunicatives (entendre, parlar, llegir i 
escriure) i inclouen un seguit de tasques que 
avaluen la capacitat de l’examinand en l’ús del 
català.  
 
El calendari de proves per al 2007 és: Certificat 
de nivell bàsic de català (26 de maig), Certificat de 
nivell elemental (26 de maig), Certificat de nivell 
intermedi (19 de maig), Certificat de nivell 
suficiència (2 de juny) i Certificat de nivell superior 
(19 de maig). 
 
Inscripcions del 15.3.2007 al 30.4.2007 per 
telèfon (0034-93-4678000) o via web 
http://www.llull.com/ 
 
Per presentar-se a les proves no s’exigeix cap 
requisit acadèmic previ. Els certificats de l’Institut 
Ramon Llull permeten acreditar el grau de 
coneixement de la llengua catalana tant a efectes 
acadèmics com laborals (administració pública, 
empreses, institucions). Els certificats tenen a tots 

els efectes la mateixa validesa i eficàcia que els 
que expedeixen la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de les Illes Balears. Més informació: 
centrecatalaluxembourg@hotmail.com 
 
 
JUNY: EXPOSICIO LOURDES FISA A 
L’INSTITUT CAMOES 
 
L’exposició de l’artista catalana Lourdes Fisa 
“Camins al més enllà. Redescobrint Camões 
des del Mediterrani”, inspirada en la figura i 
l’obra del poeta Luis de Camões i organitzada 
conjuntament pel Centre Català de Luxemburg 
(CCL) i la delegació de l’Instituto Camões a 
Luxemburg (ICL), serà inaugurada el dia 7 de 
juny a l’Instituto Camões (8, boulevard Royal) de 
Luxemburg i es mantindrà oberta fins el 5 de 
juliol. Aquesta activitat fa part de la col·laboració 
continuada que hi ha hagut des de fa anys entre el 
CCL i l’ICL. Aquesta és, però, la primera exposició 
en solitari d’un artista català al ICL. L’interès de la 
col·laboració cultural entre Portugal i Catalunya és 
tan evident que el propi Institut Ramon Llull ha 
establert un conveni amb l’Instituto Camões per a 
promocionar-la.   

 
 

JUNY: EL FESTIVAL LATINO 2007  
 

El Centre Català de Luxemburg té la intenció de 
col·laborar amb el Festival Latino 2007 que 
enguany amb el lema 1492 + 2007: Pour une 
nouvelle découverte presentarà del 21 de juny 
al 21 d’agost, com a activitat dins de Luxemburg 
2007, un programa d’activitats culturals que puguin 
mostrar diversos aspectes de les cultures llatines 
presents a Luxemburg. Molt probablement la Festa 
del 20é aniversari del CCL se celebrarà a finals 
de juny en el marc del Festival. Potser també una 
Llibreria Llatina estarà oberta aquells dies (amb 
participació del CCL i d’altres associacions). Queden 
detalls per a concretar i ja us en informarem més 
endavant. Més informació a:  
http://web.mac.com/movimiento.latino/iWeb/1492-
2007/Bienvenue.html 
 
 
APROVACIO DEL ‘ESTATUTO DE LA 
CIUDADANIA ESPAÑOLA EN EL 
MUNDO’ 

 

El Congrés dels Diputats Espanyol ha aprovat (per 
quasi unanimitat, encara que sembli increïble en 
els temps que vivim) la Llei, de 14 de desembre 
de 2006, sobre el Estatuto de la ciudadanía 
española en el exterior. Aquesta llei actualitza la 
legislació espanyola en matèria de emigració que 
datava dels anys 60. La Llei crea nous drets per a 
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tots els espanyols residents a l’exterior entre els 
que destaquen la assistència sanitària i l’atenció a 
las persones dependents, drets de participació en 
els òrgans de representació de l’emigració (Consejo 
General de la Emigración, CRE's), el compromís 
d’abordar la reforma de la normativa relativa a la 
nacionalitat dels descendents d’emigrants 
espanyols permetent que es pugui obtenir fins els 
néts d’espanyols d’origen, el dret a fomentar 
l’educació i la cultura espanyola d’origen (totes), el 
dret a votar presencialment i el dret al retorn. 
També s’incorpora un article 15.6 que reconeix la 
igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol 
discriminació per raó de sexe. La Llei recull també 
el compromís de l'Administració de l'Estat per a 
assegurar la permanent actualització del cens 
electoral. Reconeix, en relació amb els drets 
laborals, que el Sistema Nacional de Empleo 
permeti l’accés a la informació necessària als 
espanyols demandants d’ocupació des de l’exterior 
i als retornats. Finalment, el nou Etatuto crea la 
Oficina del Retorno, que substituirà l’antic Instituto 
Español de Emigración. Aquest organisme haurà de 
treballar en col·laboració amb les comunitats 
autònomes, atès que aquestes tenen àmplies 
competències en aquest àmbit. 

En el molt llarg procés d’elaboració de la Llei les 
associacions d’emigrants i altres organismes han 
estat àmpliament consultades. La FIEC 
(Federació Internacional d'Entitats 
Catalanes) va comparèixer davant la Comisión de 
Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los 
Diputados el 22 de març de 2006. Cal assenyalar 
que moltes de les suggestions apuntades per la 
FIEC varen ser retingudes en el text final de la Llei. 
 
Podeu descarregar el text complet de la 
compareixença de la FIEC al Congrés dels Diputats 
a  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8
/CONG/DS/CO/CO_535.PDF 
 
Podeu descarregar el text complet de la nova Llei a 
http://www.ciudadaniaexterior.mtas.es/pdf
/normativa/normas-generales/estatuto-
ciudadania-exterior.pdf 
 
 
LA PENYA BARÇA DE LUXEMBURG 
CONTINUA LES ACTIVITATS 
 
En una temporada menys rica en èxits europeus  
que la precedent, la Penya Barca de Luxemburg 
ha continuat les seves activitats de trobada en 
ocasió dels esdeveniments europeus amb 
participació del FC Barcelona. Els interessats poden 
posar-se en contacte per telèfon al +352-26482428 
(Jordi Gairin) o al mail:  
penya.barca.de.luxembourg@gmail.com. 
 

LA CULTURA CATALANA CONVIDADA 
A LA FIRA DEL LLIBRE DE 
FRANKFURT 2007  

L'Institut Ramon Llull (IRL) ha elaborat un web 
especial amb informació vinculada a l’edició del 
2007 de la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt 
(Frankfurter Buchmesse) en què la cultura catalana 
serà la convidada d’honor del 10 al 14 d’octubre 
de 2007.  

 
 
L’adreça del web és 
http://www.frankfurt2007.cat i es pot 
consultar en versió catalana, castellana, anglesa i 
alemanya. 
 
Una de les activitats ‘estrella’ del CCL durant el 
proper any 2007 en ocasió dels actes de 
Luxembourg et Grande Region 2007: Capital 
européenne de la cultura estarà dedicada a 
aquesta presència catalana a la fira del llibre més 
important del món amb una setmana a l’octubre 
de 2007 dedicada a la cultura catalana que 
se celebrarà al Centre Cultural de 
Neumünster i un concert del 'cantaor' català 
Miguel Poveda el dilluns 15 d'octubre. Us anirem 
informant. 
 
 
LUXEMBURG I GRAN REGIO 2007/ 
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 
 
Luxembourg i Gran Regió Capital Europea de 
la Cultura 2007 és la gran aposta cultural del 
Gran Ducat de Luxemburg i de les regions veïnes 
de la Lorena Francesa, el Saarland i Renània 
Alemanyes i del Luxemburg Belga per tal de 
projectar una cooperació cultural de primer ordre. 

 
 
Més informació al web  
http://www.luxembourg2007.lu/ 
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D’ABRIL A NOVEMBRE: EL PROJECTE 
RETOUR DE BABEL A DUDELANGE 

 
Dins les activitats de Luxembourg 2007 hi destaca 
la iniciativa del CLAE (Comité de Liaison des 
Associations d´Etrangers) i del Centre de 
Documentation sur les Migrations Humaines de 
Dudelange que sota el títol Retour de Babel. 
Itinéraires, mémoires et citoyenneté 
presentarà del 28 d’abril al 28 d’octubre una àmplia 
revisió del que han suposat per a Luxemburg les 
herències de les diverses migracions arribades  i 
sortides al país. Es tracta de mostrar com tots 
aquells vinguts o que van marxar a un país que no 
es el seu no son viatgers eterns sense arrels sinó 
persones que porten allà on van la cultura d’origen 
que hauran de posar en relació amb la (o les) de la 
societat d'acollida. Les activitats de Retour de 
Babel es portaran a terme a les Annciennes 
Acieries d´Arcerlor a Dudelange i s’inauguren 
el proper dia 27 d’abril amb un Vernissatge. Totes 
les setmanes, associacions de totes les comunitats 
no luxemburgueses del Gran Ducat hi organitzaran 
diverses activitats. El CCL hi serà present cap el 
mes d’octubre amb una exposició 100 anys de la 
Pintura Catalana al voltant de la qual 
organitzarem diverses activitats. També diverses 
associacions de les comunitats espanyoles 
preparem activitats per a commemorar la 
inauguració, enguany fa 10 anys, del monument 
No pasarán a Dudelange dedicat a la memòria 
dels luxemburguesos membres de les Brigades 
Internacionals a la Guerra civil espanyola. Us 
mantindrem informats. 
 
 
CURSOS DE LLENGUA CATALANA 
2006/2007 
 
Des del 16 d’octubre han recomençat 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 recomençat 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), Laura 
Aguilar (e-mail: chefen@pt.lu o a:  
centrecatalaluxembourg@hotmail.com 
 
 
NOVA PAGINA WEB DEL CENTRE 
CATALA DE LUXEMBURG 

 
El Centre Català de Luxemburg disposa d'una nova 
pàgina web on trobareu tota la informació 
disponible sobre les activitats del CCL i també 
sobre Luxemburg, les Comunitats Catalanes de 
l'Exterior i molts altres temes d’interès. No dubteu 
en fer-nos suggeriments. L’adreça web és: 
 
http://ccluxemburg.cat/wp/ 
 
 
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 

23 d’abril 
Dia de Sant Jordi: estand del llibre i de la rosa a Chez Rafael (Luxembourg Ville) 

 
23 i 24 d’abril 

Presentació de la Comunitat Valenciana al Centre Universitari de Luxemburg 
 

27 d’abril 
Obertura de Retour de Babel a Dudelange 

 
29 d`abril 

Dia Internacional de la Catalunya Exterior 
 

Maig/Juny 
Exàmens de llengua catalana organitzats per l'Institut Ramon Llull a Luxemburg 

 
25 de maig 

Concert de Jordi Savall & La Capella Reial de Catalunya al Festival d‘Echternach 
 

27 de maig 
Eleccions municipals a l'Estat Espanyol 

Eleccions als Parlament Balear i al Eleccions als Parlament Valencià 
 

Del 8 al 30 de juny 
Festival de Cinema Espanyol de Luxemburg 

 
10 de juny 

Excursió ciclista a Echternach 
 

Juny 
Activitats catalanes al Festival Latino de Luxemburg:  

Festa commemorativa del 20é aniversari de la fundació del CCL 
 

Del 7 de Juny al 5 de juliol 
Exposició Lourdes Fisa: Redescobrint Camões des de la Mediterrània 

Instituto Camões (Luxembourg Ville) 
 

Agost (a confirmar) 
Exhibició castellera i de cultura popular catalana a la Place d’Armes de Luxembourg Ville 

 
Del 10 al 14 d’Octubre 

La cultura catalana convidada a la Frankfurter Buchmesse 
Setmana literària ‘Frankfurt a Luxemburg’ al Centre Cultural de Neumünster a Luxembourg Ville 

 
15 d’octubre 

Concert de Miguel Poveda al Centre Cultural de Neumünster a Luxembourg Ville 
 

Octubre 
Exposició '100 anys de la pintura catalana' i altres activitats  

dins el projecte Retour de Babel a Dudelange 
 

16 de novembre (a confirmar) 
Concert al Théâtre Municipal d'Esch-sur-Alzette 

 
 
 

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

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

web: http://ccluxemburg.cat/wp 
 
 

Amb el suport de la  
Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya 


