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ACTIVITATS OCTUBRE 2009 – 
FEBRER 2010 
 
• Teatre 'Algo más inesperado que la 

muerte': En una iniciativa conjunta entre el 
Centre Català de Luxemburg (CCL) i el Círculo 
Cultural Antonio Machado, amb el suport de 
l'Ambaixada d'Espanya, es va programar, el 
passat dijous 25 de febrer, a la Sala Robert 
Krieps del Centre Cultural de Neumünster a 
Luxemburg una representació de l’obra 
d'Elvira Lindo i Borja Ortiz 'Algo más 
inesperado que la muerte' dirigida per 
Josep Maria Mestres amb els actors Juan 
Antonio Quintana, Carmen Ruiz, Esperanza 
Elipe i David Luque. La sala era totalment 
plena amb moltes persones que no hi van 
poder accedir. És a dir, un èxit total. Esperem 
poder continuar oferint activitats teatrals de 
primer nivell tot i que els elevats costos 
d’aquest tipus de muntatges no permeten 
programar-ne amb gaire freqüència. 

 
• XVIIè Cicle de Cinema del Centre Català 

de Luxemburg: El cicle va arribar, novament 
amb un gran èxit de públic, a la dissetena 
edició (repetim la nostra fundada sospita que 
el cinema català té més espectadors a 
Luxemburg que a Catalunya). Es va celebrar, 
com és habitual, al Cinema Utopia de 
Luxembourg Ville amb la projecció de: REC2 
de Jaume Balagueró i Paco Plaza (25 de 
gener), la infantil Pérez2: el ratoncito de 
tus sueños de Andrés Schaer (30 de gener), 

Tres dies amb la família de Mar Coll (1 de 
febrer), Petit Indi de Marc Recha (4 de 
febrer) i el documental Garbo, el hombre 
que salvó el mundo d'Edmón Roch (8 de 
febrer) en presència del realitzador que va 
animar un interessant debat en una sala 
gairebé plena. La nostra selecció va ser prou 
reeixida atès que dues de les pel·lícules 
presentades (Tres dies amb la família i Garbo) 
es van endur premis importants tant als Gaudí 
com als Goya. 

 

 
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 d'Afers Exteriors i Cooperació 
de la Generalitat. 
 

• Vers à verre: La Kulturfabrik va organitzar 
una segona edició del “Vers à verre” dedicat a 
Catalunya amb el suport del CCL a la 
Biblioteca municipal d’Esch-sur-Alzette. 
La desastrosa meteorologia del passat dia 2 de 
febrer va convertir, com tots recordeu, els 
carrers i carreteres de Luxemburg en una 
trampa que impedia tot desplaçament. Per 
aquesta raó, l’assistència de públic va ser 
escassa i heroica. La Kulturfabrik està 
considerant repetir la vetllada en una altra 
data. Els poetes convidats van ser Jaume 
Pont i Jordi Virallonga. 
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• Festa del Tió: Com en anys anteriors gairebé 

uns vuitanta nens i nenes, pares i mares varen 
assistir al tradicional espectacle de Nadal que 
organitza el CCL. Aquest darrer 2009, el dia 13 
de desembre, amb l’animació de Jordi 
Tonietti a la Salle des Fêtes del Centre 
Convict a Luxembourg Ville. Un èxit de 
multiculturalitat i de participació. 

 

 
 

• Sopar/conferència per a donar suport a la 
Marató de TV3: L’objectiu de la Marató 
deTV3 és el de recaptar fons per a la 
investigació sobre malalties. El 2009, la Marató 
(que es va celebrar el cap de setmana del 12 i 
13 de desembre) va estar dedicada a les 
malalties rares, més de 6 000 patologies 
amb un denominador comú: afecten com a 
màxim cinc persones per cada 10 000 
habitants. A Catalunya, hi ha 400 000 persones 
afectades. 

 

 
 

El CCL va decidir sumar-se a la Marató de TV3 
amb l’organització d’un sopar/conferència a 
l'Hotel Melià de Luxemburg la nit del 
dissabte 12 de desembre. El fet que 
Luxemburg aculli l'Unitat de la Comissió 
Europea que s’ocupa de les malalties rares i 
que alguns catalans en siguin els principals 
responsables, ens va animar a participar en 
aquesta iniciativa que va permetre recaptar 
fons que es van enviar al compte corrent de la 
Marató. Durant l’emissió de TV3 del diumenge 
13 de desembre es va fer referència als actes 
organitzats pel CCL i pel Casal de Catalunya de 
París en suport a la Marató. 

 
• Concert Franca Masu: El dijous 3 de 

desembre a la Salle Robert Krieps del 
Centre Culturel de Rencontre de 
Neumünster vàrem acollir per segona vegada 

un concert de la cantant de l'Alguer, Franca 
Masu. Després del seu inoblidable concert de 
2004, que tornés a Luxemburg era una simple 
qüestió de temps. 

 

 
El concert va ser organitzat pel CCL amb el 
suport de l'Istituto Italiano di Cultura. Ens 
va presentar el seu darrer disc «Acquamare» 
utilitzant diferents llengües: català, espanyol, 
italià i sard. . La qualitat del concert va ser 
molt alta però l’assistència de públic era 
certament millorable. 

 
• Concert Kaloomé: La Kulturfabrik d'Esch-

sur-Alzette va organitzar el 27 de novembre 
amb el suport del Centre Català de Luxemburg 
(CCL) i del Círculo Cultural Antonio Machado un 
concert del grup nord-català de rumba catalana 
Kaloomé (vinguts de Perpinyà). Bon ambient i 
bona assistència de públic. 

 
• Walfer Bicherdeeg: El cap de setmana del 

20 al 22 de novembre, es va celebrar la 
quinzena edició de la fira del llibre de 
Walferdange (Walfer Bicherdeeg). Aquesta 
manifestació, inicialment un gran mercat del 
llibre d’ocasió, ha evolucionat fins a convertir-
se en una autèntica fira del llibre i de la 
literatura a Luxemburg per on passen uns 
12 000 amics de la lectura. Després de 
l’experiència positiva de l’any passat, el CCL hi 
va tornar a ser present amb bona recepció de 
la nostra oferta per part del públic. 

 
• Made in Spain: L’associació luxemburguesa 

Made in Spain, amb la col·laboració de 
l'Ambaixada Espanyola i de l'ICEX (Instituto 
Espanyol de Comercio Exterior) va organitzar el 
passat mes de novembre de 2009 unes 
jornades de promoció comercial a Luxemburg 
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sota el nom 'Made in Spain'. El programa va 
incloure diverses conferències de personalitats 
espanyoles, activitats de promoció turística, 
jornades gastronòmiques i algunes activitats 
culturals. El CCL hi va participar amb un estand 
de llibres i amb l’organització d’un concert. 
Esperem que la iniciativa millori amb el temps. 

 
• Concert Francesc Marco Jazz Quartet: En 

l’esmentat marc del 'Made in Spain', el CCL va 
organitzar, el dilluns 9 de novembre, un 
concert del Francesc Marco Jazz Quartet 
(Francesc Marco, Jiri Slavik, Fred Thomas i Zac 
Gvirtzman) a la Salle Robert Krieps del Centre 
Culturel de Rencontre de Neumünster. Un 
excel·lent concert amb músics d’una tècnica 
exquisida i una bona assistència de públic. 

 
• Castanyada del Benelux: El dies 24 i 25 

d’octubre el CCL, el Casal Català de 
Brussel·les i el Casal Català dels Països 
Baixos vàrem organitzar conjuntament una 
activitat familiar: la Castanyada del Benelux 
(una mica avançada de dates, és cert). El cap 
de setmana, l'Alberg de Joventut d'Echternach 
(just al costat del llac) va acollir una setantena 
de persones. Les activitats van incloure: 
passejada al voltant del llac, sopar amb 
especialitats luxemburgueses, Castanyada amb 
castanyes, panellets i moscatell i excursió a la 
“Gola del llop. Tot en un magnífic ambient. . El 
nostre agraiment a en Josep Maria Cerdà per 
haver-ne coordinat l'organització. L’any vinent 
serà el Casal Català dels Països Baixos qui 
organitzarà l’esdeveniment. 

 
• IV Trobada de la Xarxa d'Entitats 

Catalanes d'Europa: Aquesta trobada es va 
celebrar els dies 9, 10 i 11 d’octubre amb una 
excel·lent organització per part del Casal 
Català de Viena amb la col·laboració de 
l'Àrea de les Comunitats Catalanes de l'Exterior 
de la Generalitat de Catalunya. La Trobada era 
la quarta després de les de Marsella (2000), 
Luxemburg (2002) i Roma (2006). Es va 
analitzar com potenciar la col·laboració entre 
les entitats en qüestions com: gestió 
econòmica de les entitats, ensenyament del 
català a l’exterior, l’aplicació del 'Estatuto de la 
Ciudadanía Española en el Exterior', la nova 
legislació en matèria de nacionalitat espanyola 
i molts altres temes. Document de conclusions: 
http://www.ccescocia.cat/conclusionsvi
ena.pdf 

 
 
19, 20 i 21 DE MARÇ: FESTIVAL DES 
MIGRATIONS 2010 
 
El Festival des Migrations, des Cultures et de 
la Citoyenneté se celebrarà els dies 19, 20 i 21 

de març a la Luxexpo de Luxembourg Ville 
organitzat pel CLAE (Comité de Liaison des 
Associations d’Étrangers). El Festival és, un any 
més, una aposta per la diversitat i la convivència 
cultural com a valors de la societat luxemburguesa. 
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 habituals al 
Festival. 
 

 
 
 
El Festival dedica una nit a les Voix pour le Monde 
el divendres 19 i als ritmes i la música de 
Brasil el dissabte dia 20 amb els grups 
Sambrasil i Aki da Samba (de Luxemburg) i Brazil 
Connection i Aquarelas do Brasil (d'Alemanya). 
 
Per part del Centre Català de Luxemburg (CCL) 
podeu comptar, com sempre, amb l'estand 
gastronòmic/cultural català (amb àmplia oferta 
de vins del Priorat i del Penedès) i amb una variada 
gamma d’informacions turístiques, lingüístiques, 
culturals, i altres. 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 (dissabte o diumenge a les hores que us 
convinguin) poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
Informació: Antoni Montserrat (691 425565) o a 
l’email del CCL: contacte@ccluxemburg.cat 
 
Als interessats en la vida política luxemburguesa, 
atenció als debats polítics: diumenge 21 de març 
a partir de les 15.30 hores sobre “La situation des 
déboutés du droit d'asile” amb participació del 
Ministre Nicolas Schmit i de representants del 
CLAE, ASTI i SESOPI i el dissabte 20 a les 14.00 
sobre el sistema escolar. Pels interessats pels 
temes de traducció i multilingüisme la taula 
rodona "La traduction dans tous ses états" el 
dissabte dia 20 a les 19.00 hores. 
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… I TAMBÉ 19, 20 I 21 DE MARÇ: 
SALON DU LIVRE ET DES CULTURES 
 
En el marc del Festival se celebrarà la Desena 
edició del Salon du Livre des Cultures. Allà hi 
trobareu l'Espace des Littératures hispaniques 
(animat per membres del Centre Català, del Círculo 
Antonio Machado, dos Amigos do 25 d'abril, 
d'ABRIL, etc.) amb, per la nostra part, les últimes 
novetats del llibre en castellà i català cedides per la 
Llibreria Universitària de Barcelona i també 
traduccions al francès i l’alemany d’obres en català 
o d’autors catalans. Tindreu la possibilitat de posar 
al dia les vostres biblioteques a preus molt 
raonables. 
 
En el marc del Saló de Llibre destaca la presència 
el dissabte dia 20 a les 15.30 de l’escriptor 
Marcos Ana (a la sala del 1er pis). Una iniciativa 
d'Izquierda Unida (Luxemburg) amb el suport 
d'AREL-Amigos de la República Española en 
Luxemburgo i d'ABi-L (Amis des Brigades 
Internationales-Luxembourg). Fernando Macarro 
Castillo, més conegut com Marcos Ana va ser un 
resistent republicà sota la dictadura franquista que 
el va fer passar 15 anys a les presons franquistes. 
L’any 2007 va publicar les seves memòries, 
Decidme cómo es un arbol, els drets de les quals 
van ser adquirits per Pedro Almodóvar l'any 2009 
per a rodar una pel·lícula basada en aquest llibre. 
 

 
 

 
ABRIL: CALÇOTADA 
 
La data de la propera tradicional Calçotada, amb 
matèria primera que novament viatjarà des 
d'Alcover (Alt Camp), no està encara plenament 
decidida. Els dubtes sobre la meteorologia i les 
dificultats de calendari atesa la proximitat de les 
nostres dates habituals amb les de les vacances de 
Pasqua no ens han permès encara fixar la data 
definitiva. Molt probablement el 18 d'abril. Rebreu 
més informació. 
 
 
23 D’ABRIL: ESTAND DEL LLIBRE I 
DE LA ROSA 
 
Continuant la tradició inaugurada en anys anteriors 
amb gran èxit, enguany també organitzarem un 
estand de venda de llibres i roses el proper 
divendres dia 23 d’abril al Restaurant Chez Rafael 
(a la Place de Paris) de Luxembourg Ville. La soirée 
posterior inclourà música de piano i poesia. Rebreu 
més informació. 
 
 
…. I EL PRINTEMPS DES POÈTES 
 
Aquesta manifestació cultural que pretén apropar 
la poesia al lector alternarà escenaris a la 
Kulturfabrik (a Esch-sur-Alzette) i a Neumünster (a 
Luxembourg Ville) del 23 al 25 d'abril. La poesia 
catalana hi serà present. El CCL ha convidat la 
poetessa Susanna Rafart (Ripoll, 1962). Poeta, 
narradora i crítica literària. Ha exercit com a 
professora agregada de Llengua i Literatura 
Espanyoles a secundària. Actualment exerceix la 
crítica literària en diverses publicacions, tasca que 
compagina amb l’organització de projectes 
culturals. Col·labora habitualment en diversos 
mitjans de comunicació. D'entre els seus reculls 
poètics cal destacar Pou de glaç (2002), Premi 
Carles Riba 2001, Retrat en blanc (2004) i Baies 
(2005), Premi Cavall Verd de poesia 2006. Rebreu 
més informació. 
 
 
26 I 27 D’ABRIL: CUINA CATALANA 
AL LYCÉE TECHNIQUE DE 
BONNEVOIE 
 
I per continuar aquest mes d’abril tan intensiu, 
estem organitzant un intercanvi entre escoles 
d’hostaleria de Catalunya i de Luxemburg. La part 
interessant serà la possibilitat de gaudir 
d’especialitats culinàries catalanes els propers dies 
26 i 27 d’abril al Lycée Technique de 
Bonnevoie. D’altres coses potser no, però de 
cuinar encara en sabem prou a Catalunya. Una 
oportunitat a no mancar. Rebreu més informació. 
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3 DE MAIG: CONCERT DE MARIA DEL 
MAR BONET A NEÜMUNSTER 
 
La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet 
tornarà a Luxemburg (ens va visitar els anys 1987 i 
1994 en dos inoblidables concerts) el proper dilluns 
dia 3 de maig. El concert se celebrarà a la Salle 
Robert Krieps del Centre Culturel de 
Rencontre de Neumünster organitzat pel CCL 
amb el patrocini de la Presidència Espanyola del 
Consell Europeu. 
 

 
 
Maria del Mar Bonet és autora d’una part dels 
textos de les seves cançons. Textos que ha 
publicat en dos reculls de poesia. Gran part dels 
seus àlbums, però, contenen poemes d’autors 
mallorquins. Ara per primer cop, i acompanyada 
pel pianista Dani Espasa, dedica íntegrament un 
espectacle a la millor poesia mallorquina. Entre els 
autors musicats en aquest projecte trobem 
inclosos, Anselm Turmeda, Miquel Àngel Riera, 
Gabriel Janer Manila, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 
Josep Maria Llompart, etc. Les entrades ja són a la 
venda a Luxembourg Ticket: 
http://www.luxembourg-ticket.lu 
 
 
5 DE MAIG: CONFERÉNCIES DEL 
MATEMÀTIC CLAUDI ALSINA 
 

El proper dia 5 de maig (a confirmar) 
organitzarem una conferència sobre 'Els secrets 
geomètrics de Gaudí' amb el prestigiós 
matemàtic Claudi Alsina. Una segona conferència 
a la Universitat de Luxemburg podria també tenir 
lloc. 

Claudi Alsina (Barcelona, 1952) és catedràtic de 
matemàtiques de l’ETS d’Arquitectura de 
Barcelona, a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. La seva trajectòria professional és 
extensa: Doctor en Matemàtiques per la Universitat 
de Barcelona l’any 1978; membre de diverses 
institucions com l’Institut Ramon Llull o la Comissió 
Interdepartamental de la Sida a Catalunya; ha 
realitzat diverses investigacions sobre equacions 
funcionals, geometria i arquitectura o Gaudí, entre 
d’altres temes. Per completar el seu perfil, us 
comentem que ha escrit diversos articles científics i 
llibres de caràcter divulgatiu, com el conte per nens 
“Para Elisa, tres lobos y un cerdito feroz” que el 
Parc de las Ciències de Granada va publicar en 
commemoració de l’Any Internacional de les 
Matemàtiques (2000). 

 
30 DE MAIG: CONCERT DEL 
PIANISTA JORDI CAMELL A 
DUDELANGE 
 
Un dels grans pianistes catalans del moment Jordi 
Camell serà a la Sala Opderschmelz a 
Dudelange (Luxembourg) el proper 
diumenge 30 de maig de 2010 a les 17.00 
hores. El concert està organitzat per la sala amb el 
suport del CCL. Serà un programa d'homenatge a 
la música d'Isaac Albéniz. 

 
 
Jordi Camell (Llorenç del Penedès, 1959) ha 
actuat arreu de Catalunya, Espanya, Europa i 
Amèrica. Ha col·laborat sovint amb diferents 
artistes i la seva constant inquietud per obrir-se als 
nous repertoris l’ha portat a participar, en concerts 
per tot Europa, amb els conjunts de música 
contemporània Barcelona 216, Solistes 
d'Ibercàmera i l'Orquestra de Cambra del Teatre 
Lliure. També ha actuat com a solista amb l'OBC de 
Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Vallès, la 
Filharmonia de Cambra de Barcelona, l'Orquestra 
Simfònica Empordà-Llenguadoc-Roselló, la 
Orquesta Ciudad de Granada, etc. Ha estat dirigit, 
entre d'altres, per Bernhard Güeller, Salvador 
Brotons, Ernest Martínez-Izquierdo i Josep Pons. 
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LA PENYA BARÇA DE LUXEMBURG 
CONTINUA LES SEVES ACTIVITATS 
La Penya Barça de Luxemburg ja està plenament 
reconeguda com a penya oficial no 1925 per part 
del FC Barcelona. La penya, com qualsevol altra 
penya del Barça, és una associació sense ànim de 
lucre, amb la finalitat de reunir tots els 
barcelonistes de Luxemburg que comparteixen una 
passió comuna: el Barça. L'espai de reunió de la 
Penya es troba al Cafè Q42 (42, rue de Strasbourg, 
L-2560 Luxembourg). 

El passat dia 23 de febrer un bus organitzat per la 
Penya va viatjar a Stuttgart per a presenciar el 
partit de la Champions League. El dia 20 de febrer 
la Penya Barça i la Peña Colchoneros de 
Luxemburg van organitzar un sopar de germanor 
per a presenciar junts el partit de lliga Atlético de 
Madrid-Barça. La Penya participarà també els 
propers 6 i 7 de març a la iniciativa solidària contra 
el càncer Rélais pour la Vie que se celebra a la 
Coque de Luxembourg Ville. 

Més informació al web 
http://ccluxemburg.cat/wp/la-penya-barca-
de-luxembourg/ o a Facebook. Els interessats 
poden posar-se en contacte per telèfon al +352-
26482428 (Jordi Gairin) o al e-mail: 
penya.barca.de.luxembourg@gmail.com. 

 
 
LA FIEC ANALITZA LES NOVES 
TENDÈNCIES MIGRATÒRIES A 
CATALUNYA I A ESPANYA 
 
L'Estat Espanyol novament terra d’emigració: 
D’acord amb les dades oficials de l' Estadística de 
Variacions Residencials que elabora l'INE (Instituto 
Nacional de Estadística), al 2008 van ser 34 453 els 
espanyols que van abandonar l'Estat Espanyol per 
a instal·lar-se a d’altres països. Entre ells 5 966 
catalans. L’estiper la FIEC (Federació 
Internacional d'Entitats Catalanes) sobre les 
dades conegudes del CERA de 2009 i les 
tendències apuntades en la estadística de l'INE de 
2008 permeten suposar que més de 40 000 
espanyols han abandonat l'Estat durant l’any 2009 
i, entre ells, probablement, més de 8 000 catalans. 
Així doncs en només dos anys gairebé 15 000 
catalans han deixat Catalunya per a 
instal·lar-se fora de l'Estat Espanyol. Des de 
2005 en són més de 25 000. Algú esperava que 
l'actual crisi i les escasses perspectives del mercat 
de treball no acabarien per produir aquest efecte 
migratori al qual cap govern de l'Estat no sembla 
voler fer cas?  

LA FIEC ANALITZA LES 
APORTACIONS DELS CATALANS DE 
L’EXTERIOR A L’ECONOMIA 
CATALANA 

Segons dades publicades pel Banc d’Espanya, el 
mes de juliol de 2009, i recollides per la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
(FIEC), la posició en termes de “remeses 
d’emigrants” en la balança de pagaments i posició 
d’inversió internacional espanyola no ha deixat 
d’augmentar des de l’any 2002. Concretament, la 
població espanyola resident a l’exterior va 
transferir cap a Espanya 5 339 000 d’euros l’any 
2008 (dels quals una estimació de 505,6 
milions d’euros corresponen als catalans 
residents a l’exterior). D’altra banda, la població 
estrangera resident a Espanya va transferir cap els 
seus països d’origen un total de 7 840 000 d’euros 
l’any 2008 (entre els quals, una estimació de 
1 642,5 milions d’euros corresponen als immigrants 
residents a Catalunya). Podeu llegir la notícia 
completa (amb taules i xifres) al web de la FIEC a: 
http://ccluxemburg.cat/wp/wp-
content/uploads/2009/12/els_catalans_del_200
9.pdf 

 
 
NOVA NORMATIVA PER A LES 
ELECCIONS ALS 'CONSEJOS DE 
RESIDENTES ESPAÑOLES'  
El Govern Espanyol va adoptar el Real Decreto 
1960/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
regulan los Consejos de Residentes Españoles en el 
Extranjero (CRE). Amb aquesta nova normativa les 
eleccions dels CRE s’agrupen en dates comunes 
(tres mesos abans de la fi del mandat del Consejo 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
s’estableix un 40% de cada sexe a les candidatures 
i es fixa en 1 200 inscrits per demarcació consular 
el mínim per a la constitució de nous CRE. Amb 
aquesta nova normativa és possible que l’any 2011 
es convoquin eleccions al CRE de Luxemburg 
actualment en total stand-by. 

 
CURSOS DE LLENGUA CATALANA 
2009/2010 
 
El passat 20 d’octubre van recomençar 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 quatre nivells (bàsic, elemental, 
intermedi i curs de conversa). Els cursos compten 
amb el suport de l'Institut Ramon Llull. 
Informació sobre els cursos o sobre properes 
convocatòries: Rocío García Paino (00352-691 68 
66 55) o a: contacte@ccluxemburg.cat 
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RYANAIR INAUGURA VOLS CAP AL 
NOU AEROPORT DE LLEIDA 
 
La companyia low cost RYANAIR que vola cap a 
Catalunya des de l’aeroport de Frankfurt-Hahn (a 
una hora i mitja de Luxemburg) inaugura el proper 
dia 2 d’abril dos vols setmanals que uniran aquest 
aeroport amb el nou aeroport de Lleida-
Alguaire els divendres i els diumenges (sortides a 
les 14.10). Els vols des de Lleida seran els dimarts i 
divendres a les 16.35. Aquesta oferta s’afegeix a 
les ja existents cap a Girona (dos vols diaris a les 
6.15 i a les 19.30) i cap a Reus (dilluns, dimecres, 
divendres i diumenges a les 6.05). Tal i com ha 
anunciat la premsa catalana, Ryanair estudia la 
possibilitat d’oferir vols des de Hahn cap a la T-2 
de Barcelona a partir del mes de novembre. 
 
 
PÀGINA WEB DEL CENTRE CATALÀ DE 
LUXEMBURG 

 
El Centre Català de Luxemburg disposa d’una 
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 
a fer-nos suggeriments. L’adreça web és: 
http://ccluxemburg.cat/wp/ 
 
 
.... I ARA EL CENTRE CATALÀ DE 
LUXEMBURG TAMBÉ A FACEBOOK 
 

Des de fa poc compteu amb dos nous mitjans per 
comunicar amb el Centre Català i per informar-vos 
de les nostres activitats: 

•  Facebook: El Centre Català de 
Luxemburg ha creat un grup a la xarxa 
social més popular. Visiteu-lo, consulteu-lo 
i pengeu-hi tota la informació que vulgueu. 
La Penya de Barça de Luxemburg ha creat 
un perfil que podeu incorporar com a amic 
si feu part de la xarxa. 

•  Catalans al món: la web 
http://www.catalansalmon.com/, punt de 
trobada a internet de tants catalans 
repartits pels cinc continents, ha afegit 
recentment una bandereta catalana sobre 
el Gran Ducat. Per publicar-hi informació, 
només cal registrar-se gratuïtament. Per 
consultar la pàgina només cal passar-hi de 
tant en tant. 

 
 
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 a l’adreça del CCL: 
contacte@ccluxemburg.cat 
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No ho oblideu 

 
19, 20 i 21 de març 

Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté 
Estand informatiu i gastronòmic del CCL 

 
19, 20 i 21 de març 

Salon du Livre et des Cultures 
Estand de les literatures hispàniques 

 
Un diumenge d'abril 

Calçotada a Luxemburg 
 

2 d'abril 
Inauguració dels vols Hahn-Lleida  

de la companya Ryanair 
 

23 d'abril 
Dia de Sant Jordi: Estand de llibres i roses 

i soirée poètica i musical 
 

23, 24 i 25 d'abril 
Printemps des Poètes 

Amb la presència de la poetessa Susanna Rafart 
 

26 i 27 d'abril 
Classes de cuina catalana 

al Lycée technique de Bonnevoie 
 

3 de maig 
Concert de Maria del Mar Bonet 

al Centre Cultural de Neumünster 
 

5 de maig (a confirmar) 
Conferència de Claudi Alsina 

 
27 de maig (a confirmar) 

Assemblea General Ordinària 
del Centre Català de Luxemburg 

 
30 de maig 

Concert de Jordi Camell 
 a la sala Opderschmelz a Dudelange 

 
19 de juny 

Festival Latino de Luxembourg 
Place Guillaume 

 
25 de juny (a confirmar) 

Nit d'Havaneres 
A la Salle Sang&Klang de Luxembourg Ville 

 
 
 

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

Tel ++352-22 06 78 
 

e-mail: contacte@ccluxemburg.cat 
web: http://ccluxemburg.cat/wp 

 
 

Amb el suport d' 
Afers Exteriors i Cooperació de la Generalitat de Catalunya 


