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ACTIVITATS GENER-JULIOL 2011 
 

• El dimarts 5 de juliol l’editorial luxemburguesa 
ultimomondo i el Centre Català de Luxemburg 
(CCL) van presentar, al local del CCL, el llibre Le 
suicide du phénix et autres événements 
improbables, de Màxim Serranos Soler. 

 

Aquest recull de narracions, presentat en «pre-
estrena» durant el darrer Saló del Llibre al 
Festival de les Migracions, és la versió francesa 
del darrer títol que l’autor va publicar a 
Catalunya: Paramites (Ed. Emboscall, 2006). Els 
contes que el formen parteixen tots d’una 
mateixa idea: intentar interrogar-se sobre els 
mites (clàssics, medievals o moderns) 
traslladant-los a l’actualitat per veure si 
l’arquetip conserva la seva validesa. A més de 
l’autor (català resident a Luxemburg des del 
2002 i membre de la Junta Directiva del CCL), 
van participar, a la concorreguda presentació, 
l’editor i responsable d’ultimomondo, Guy 
Rewenig (escriptor luxemburguès), l'il·lustrador 

del llibre, Luigi Mastroserio i les dues co-
traductores, Karine Albanti i Sophie 
Farreyrol.  

 
• L'edició 2011 de la tradicional Nit d'Havaneres 

es va celebrar el divendres dia 17 de juny a 
la Sala Sang & Klang de Luxembourg Ville. 
Vàrem rebre la cinquena visita a Luxemburg del 
grup Vallparadís. L’actuació va ser, com 
sempre, esplèndida, evocadora, caribenya i molt 
variada en la temàtica musical.  

 

 
 

La nit es va completar amb el tradicional cremat 
i amb una proposta gastronòmica de qualitat a 
plena satisfacció dels nombrosos assistents.  

 
• El dia 9 de juny, una Taula Rodonda amb el 

títol "La nueva emigración desde España: 
¿una nueva realidad? Cifras, retos y 
oportunidades" va permetre a la també 
nombrosa assistència debatre, al local del CCL, 
sobre un fenomen que, malgrat la poca atenció 
que rep tant a Espanya com a Catalunya, 
constitueix una evidència per a tot el món 
associatiu català i espanyol a l'exterior, sobre tot 
a Europa: la represa de l'emigració espanyola 
cap a l'exterior com a fruit de la crisis econòmica 
que coneix l'Estat Espanyol. Les darreres xifres 
del Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero (PERE) mostren un increment de 
129.000 persones en un any i les darreres xifres 
trimestrals de Població de l'INE (Instituto 
Nacional de Estadística) amb 36.000 sortides 
d'Espanya en el primer semestre de 2011, 
mostren que, lluny de ser una tendència 
anecdòtica, el fenomen comença a tenir 
proporcions significatives.  
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En el debat van participar: Antoni Montserrat 
(Vicepresident del CCL) que va introduir amb 
gran riquesa de dades estadístiques l'amplitud 
del problema, Angela Sabater (Encarregada 
d'Afers Socials de l'Ambaixada d'Espanya), 
Pablo Sánchez (President de la FAEL, 
Federación de Asociaciones de Españoles de 
Luxemburgo) i José Ortiz (President de la 
Asociación Popular de Luxemburgo). Tots ells 
van aportar els seus punts de vista sobre el 
problema i les formes de fer-hi front en els 
propers anys. 
 

• El dia 20 de maig el CCL es va adherir a la 
convocatòria de totes les associacions i partits 
polítics espanyols a Luxemburg sota el lema 
"Somos ciudadanos y los ciudadanos 
votan" que es va portar a terme davant els 
consolats i ambaixades espanyoles en un gran 
nombre de ciutats d'arreu del món.  

 

 
 

El passat 21 de desembre de 2011, el Congrés 
dels Diputats va aprovar per majoria la proposta 
de reforma de la Llei Orgànica de Règim 
Electoral General (LOREG) que suprimeix el dret 
de vot pels residents a l’exterior a les eleccions 
locals, consells insulars, cabildos insulares i al 
Conselh d’Aran i preserva, finalment, el dret de 
vot a les eleccions autonòmiques, generals i 
referèndums.  

La FIEC (Federació Internacional d'Entitats 
Catalanes) de la quual forma part el CCL ja 
havia manifestat en el seu moment que no 
donava suport a un text que, en principi, i 
s’argumenti com s’argumenti, introdueix 
restriccions i diferències en el dret de vot entre 
residents a l’Estat espanyol i residents catalans i 
espanyols a l’exterior. Les interpretacions sobre 
aquesta reforma van ser, lògicament, 
contradictòries segons qui explica el seu 
significat. Per els partits que li donen suport no 
se suprimeixen drets, però per a una gran part 
del moviment associatiu dels catalans i dels 
espanyols a l’exterior la reforma de la llei 
restringeix un dret fonamental com és el dret de 
vot. 

 

• El dimarts 3 de maig es va celebrar un recital 
de poesia catalana a la Sala Ratelach de la 
Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette organitzada per 
la la Kulturfabrik i el CCL en el marc del festival 
«Vers à verre» que va dedicar aquesta sessió 
a la poesia de Catalunya. Els poetes convidats 
per a aquesta sessió van ser dos de l’edició 
anterior, Jaume Pont i Jordi Virallonga, que 
repetien perquè una nevada intempestiva els va 
deixar gairebé sols a febrer de 2010, a més de 
Josep Maria Sala-Valldaura.  

 

També vàrem poder gaudir dels interludis 
jazzístics de dos músics ben coneguts entre els 
socis i seguidors del CCL: Francesc Marco 
(piano) i Jiri Slavik (diversos instruments). El 
recital, que va tenir una més que raonable 
assistència malgrat la coincidència amb un dels 
Barça-Real Madrid de Champions League, va ser 
seguida d'un refrigeri ofert pel CCL: pa amb 
tomàquet, pernil, fuet, formatge i vi de la terra. 

• El 14 d’abril vàrem celebrar, amb nou dies 
d’antelació atès el difícil calendari de 2011 pel 
que feia al 23 d'abril, el Dia del llibre i de la 
rosa. Per a fer-ho, res millor que una parada, al 
local del CCL, on tothom va tenir la possibilitat 
de comprar les darreres novetats del llibre en 
castellà i en català, a més de traduccions 
d’autors catalans a l’alemany i al francès. 
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Tots els compradors de llibres van rebre, com a 
obsequi, una rosa. Al mateix temps es va 
celebrar el vernissatge de l’exposició de 
monotips de l'artista Sílvia Martínez Palou 
que  -ens va presentar la seva obra i ens va fer 
una introducció a aquesta tècnica de gravat. 

 

• El divendres 1 d’abril es va inaugurar un cap de 
setmana ple de poesia a Luxemburg. Per una 
banda amb el Printemps des poètes. Aquesta 
manifestació se celebra des de fa més de vint 
anys en els països francòfons del món. A 
Luxemburg s'hi celebrava la sisena edició. El CCL 
hi va col·laborar amb la participació del gran 
poeta català Narcís Comadira. 

 

La participació d'en Narcís Comadira al 
Printemps va venir acompnyada per un sopar 
poètic a la seu del CCL amb un àpat, 
patrocinat per l’Ambaixada d’Espanya a 
Luxemburg, seguit per la lectura de poemes de 
dos participants al Printemps: el mateix Narcís 
Comadira i Vicente Cervera (poeta espanyol 
convidat per l’Ambaixada espanyola). 

 

• El dimecres dia 30 de març vàrem tenir el plaer 
d'acollir a la sala de conferències del local del 
CCL a Ramon Tremosa, diputat al 

Parlament Europeu per Convergència i 
Unió i Professor titular del Departament de 
Teoria Econòmica de la Universitat de 
Barcelona.  

La conferència, d'una molt alta qualitat tècnica, 
es va centrar en la proposta del corredor 
mediterrani en discussió a Espanya i al 
Parlament Europeu. Va ser seguida d’un sopar-
debat. El CCL està organitzant un Cicle de 
Debats Polítics on representants de 
formacions polítiques presents al Parlament 
Europeu o a d’altres institucions ens exposen els 
seus punts de vista sobre la situació actual i que 
tindrà continuïtat l'any 2012.  

• El divendres 25 de març es va inaugurar a la 
sala d'exposicions de l'Abbaye de Neumünster, a 
Luxembourg Ville, la l’exposició 
d'il·luminacions obra de Jean-Jacques 
Laigre a partir del Llibre d’Amic e Amat de 
Ramon Llull que va restar durant dues 
setmanes amb un notable èxit de públic. Es 
tracta d'una exposició ideada per Josep Palau i 
Fabre i coordinada per la Fundació Palau de 
Caldes d’Estrac.  

 
La mostra consistia en un conjunt de vint-i-sis 
dibuixos il·luminats fets en collages de cartró 
pintat realçat amb pa d’or, realitzats per Jean-
Jacques Laigre a partir de fragments del Llibre 
d’Amic e Amat. La novetat de les il·lustracions 
rau no només en el fet que ha creat una gran 
varietat de colors i formes que les apropa a 
l’estètica dels còdexs medievals, sinó que cada 
il·lustració inclou íntegre el text de Ramon Llull.  

• El dissabte 26 de març, aprofitant la visita dels 
responsables de la Fundació Palau per la 
inauguració de l'exposició sobre Ramon Llull, en 
Josep Sampera, President de la Fundació, va 
fer una excel·lent conferència, al local del CCL, 
sobre el poeta català Josep Palau i Fabre i 
l'actriu Gemma Reguant va llegir alguns dels 
seus poemes. 

• El diumenge dia 27 de març es va celebrar la 
tradicional Calçotada, que, amb matèria 
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primera que un cop més va viatjar des d'Alcover 
(Alt Camp), va tenir lloc al local dels Scouts de 
Belair a Merl (Luxembourg, Ville). Una festa que 
ja ha esdevingut un clàssic de la primavera 
luxemburguesa i en la que el CCL es veu obligat 
a imposar un 'numerus clausus' atesa l'enorme 
demanda d'inscripcions que desborda les 
possibilitats de l'organització. 

 

 
 

Un gran èxit gastronòmic i festiu, gràcies al gran 
treball dels voluntaris del CCL, del qual van 
gaudir els més de 200 assistents procedents de 
Luxemburg però també de Düsseldorf, Frankfurt 
i Brusel·les. 

 
• El Festival des Migrations, des Cultures et 

de la Citoyenneté es va celebrar els dies 18, 
19 i 20 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 constant augment, 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 de vins catalans) i 
amb una àmplia oferta també d’informacions 
turístiques, lingüístiques, culturals, a més de 
gadgets diversos. 

 

• En el marc del Festival es va celebrar l'onzena 
edició del Salon du Livre et des Cultures. Un 
any més hi era present l'Espace des 
Littératures Ibériques (animat per membres 
del Centre Català, del Círculo Antonio Machado i 
dels Amigos do 25 Abril) amb les últimes 
novetats del llibre en castellà, català i portuguès 
cedides per la Llibreria Universitària de 
Barcelona, la Librería Fuentetaja de Madrid i 
per diverses editorials portugueses. En el marc 
del Saló del llibre, el CCL va convidar enguany 
l’escriptor Pius Alibek nascut a Ankawa, al 
Kurdistan iraquià, en el si d’una família cristiana. 

Va abandonar el país el 1981 i, des d’aleshores, 
viu a Catalunya.  

 

Escriptor, professor, lingüista, cuiner i 
investigador va presentar el seu llibre, Arrels 
nòmades, que ha estat un gran èxit a Catalunya 
i ha recollit tota mena d’elogis. Després 
d’algunes edicions en català, s’acaben de 
publicar les versins espanyola i alemanya. Per a 
aquesta activitat, varem comptar amb la 
col·laboració del CLAE i del Círculo Cultural 
Español Antonio Machado.  

El mateix dissabte, a les cinc de la tarda, 
Màxim Serranos i Soler, català resident a 
Luxemburg, va llegir fragments de la traducció 
al francès d’alguns dels seus relats.  

 
• El Cicle de Cinema del Centre Català de 

Luxemburg va arribar, novament amb un gran 
èxit de públic, a la divuitena edició (repetim la 
nostra fundada sospita que el cinema català té, 
a vegades, més espectadors a Luxemburg que a 
Catalunya). Les pel·lícules de l’edició 2011 van 
ser: El gran Vázquez d'Oscar Aibar (31 de 
gener), Bicicleta, Cullera, Poma de Carles 
Bosch (7 de febrer), la infantil Kika 
Superbruixa (12 de febrer) i Herois de Pau 
Freixes (14 de febrer). Com sempre al Cinema 
Utopia (a l'Avenue de la Faïencerie de 
Luxembourg Ville).  

 
El Cicle està organitzat pel CCL amb la 
col·laboració de Catalan Films (organisme 
dependent del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya), de l’empresa 
Transports Fernández, de l'Ambaixada 
d'Espanya i la Secretaria d'Afers Exteriors 
de la Generalitat.  

 
Per a la presentació del documental Bicicleta, 
Cullera, Poma de Carles Bosch, sobre la 
malaltia d'Alzheimer que pateix l'ex-President de 
la Generalitat, Pasqual Maragall, varem comptar 
amb la col·laboració de les associacions 
Alzheimer Europe i Alzheimer Luxemburg 
amb les que vàrem introduir al públic assistent 
el que representa aquesta devastadora malaltia. 
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ACTIVITATS DE LA PENYA BARÇA DE 
LUXEMBURG  
El passat dia 28 de maig, la Penya Barça de 
Luxemburg va viure un altre moment de glòria amb 
la massiva presència de supporters (de totes les 
nacionalitats) que van assistir a la final de la 
Champions League entre el FC Barcelona i el 
Manchester United al bar Q42 de Luxembourg Ville, 
local de la Penya. La pantalla gegant instal·lada al 
local va permetre gaudir de les excel·lències del joc i 
de la magnífica victòria del Barça. 

Amb un gran èxit de participació, amb més de 200 
nens i nenes inscrits, la Penya Barça de 
Luxembourg i el club de Futbol CS Fola d'Esch-
sur-Alzette (de la primera divisió luxemburguesa), 
van organitzar el Primer FC BARCELONA CAMPUS 
– LUXEMBOURG – 2011.  

 

El Campus es va celebrar en dos torns a les 
instal·lacions del CS Fola a la zona d’activitat 
Lankhelz a Esch-sur-Alzette. Hi podien participar els 
nens i nenes nascuts/nascudes entre el 01/01/1996 i 
el 31/12/2003 en dos torns, un del 11 al 15 de juliol 
i el segon del 18 al 22 de juliol de 2011. El campus 
va comptar amb la presència de dos entrenadors 
oficials de l'Escola del FC Barcelona, d'un 
coordinador tècnic del Barça i diversos 
entrenadors del futbol base del CS Fola.  

Per a preparar el Campus la Penya Barça va rebre la 
visita a Luxemburg, el dia 2 de juny, de l'ex-
futbolista del Barça Julio Alberto. 

El dia 19 de juny l'equip de futbol de la Penya 
Barça de Luxemburg va derrotar a l'equip de la 
Peña Colchoneros de Luxemburgo per 4-2 en el 
tercer d'una sèrie de partits que han oposat 
ambdues penyes aquest darrers temps (global de 2-
1 a favor de la Penya Barça en els tres partits). El 
partit es va celebrar a les instal·lacions de l'US 
Hostert i va ser seguit d'una paella popular mostra 
de les excel·lents relacions entre els membres de les 
dues penyes que comparteixen un adversari comú. 

La Penya està ja plenament reconeguda com penya 
oficial, número 1.925, 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.  

Més informació al web: 
http://www.penyafcbarcelona.lu/.  

Els interessats poden posar-se en contacte per 
telèfon al +352-26482428 (Jordi Gairin) o al mail:  
penya.barca.de.luxembourg@gmail.com. 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL ANUAL DEL CCL 
 
L'Assemblea General Anual del CCL es va 
celebrar enguany al local del CCL el passat dia 12 de 
maig. L'Assemblea va discutir els informes 
d’activitats i de gestió financera del CCL, la nova 
dinàmica d'activitats que obre el nou local del CCL, 
la creació de diversos grups de treball i les grans 
línies d’orientació de l’activitat del Centre per a 2011 
i 2012 quan se celebrarà el 25è aniversari de la 
fundació del CCL.  
 
També es va procedir a la renovació de la Junta 
Directiva 2010/2012 que queda amb la següent 
composició: 
 

Antoni BROSSA 
President 

Antoni MONTSERRAT 
Xavier VALERI 
Vicepresidents 
Rocío GARCIA  

Secretària 
Jordi GAIRIN 

Tresorer 
Màxim SERRANOS 

Web master 
Mabel AGUIAR 

Montserrat AMER 
Valentí CANADELL 
Àngels CASTELLS 

Sílvia GARCIA 
Anton MARCO 

Rosa Maria KOWERDOWICZ 
Pilar SOLANO 

Vocals 
Laia GUINOVART 

Becària 
 

Les novetats més importants són el canvi de 
President, 'honor' que recau ara en Antoni 
Brossa i la incorporació de Laia Guinovart  
(que forma part del programa de becaris a les 
comunitats catalanes de l'exterior que impulsa la 
Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat) i 
que juntament amb l'Aleksandra 
Tymczewska (becària de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona) es van incorporar a 
treballar al CCL el passat 1er de juliol.  
 
Aprofitem l’ocasió per a expressar l’agraïment 
per la gran tasca en favor del CCL a la 
Presidenta, durant els dos darrers anys, Pilar 
Solano.  
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EL CCL VA INAUGURAR EL SEU LOCAL 
A LUXEMBURG 
El Centre Català de Luxemburg compta per primera 
vegada des de la seva fundació (octubre de 1987), 
amb local propi. L’espai es troba al número 88 de la 
Rue de la Semois (L-2533 Luxemburg).  

 

El dia 24 de març el Centre Català de Luxemburg va 
inaugurar la nova seu que ocupa un espai molt 
ampli (amb sala de conferències, biblioteca, 
magatzem, despatx de treball, sala de reunions, 
etc.). L'acte inaugural, molt concorregut per part de 
socis i amics del CCL així com pel món associatiu 
luxemburguès, va comptar amb la presència del 
Delegat del Govern de la Generalitat a l'Unió 
Europea, Joan Prat, del Cònsol Espanyol a 
Luxemburg, Marcos Rodríguez, i del Conseller 
d'Afers Socials de l'Ambaixada espanyola a Bèlgica, 
Ferran Cardenal, a banda de la Presidenta del 
CCL, Pilar Solano, i del Vicepresident, Antoni 
Montserrat Moliner, que van pronunciar els 
discursos d'acollida. La Presidenta del Casal Català 
de Brussel·les, Elvira Ballesta, també va estar 
present a l'acte. 

 
 
Comptar amb una seu física permetrà al CCL 
organitzar noves activitats: concerts de petit format, 
exposicions, conferències sobre temes d’actualitat 
política i cultural, activitats per a la gent jove, 
activitats infantil, cercle de lectura, cursos, etc. i 
permetrà també tenir una biblioteca permanent amb 

tots els fons editorials que s'han rebut al llarg dels 
24 anys d’existència del CCL.  
Però tal i com ha estat sempre l’esperit del CCL, el 
local no serà d’ús exclusiu del CCL sinó que està 
obert a d’altres iniciatives associatives i/o culturals a 
Luxemburg així com a totes les idees que els seus 
socis vulguin proposar. 
 
A la pàgina web del CCL: 
http://ccluxemburg.cat/fotos/?album=Inauguracio%
20local, trobareu un ampli reportatge fotogràfic 
sobre aquesta inauguració. 
 
 
11 DE SETEMBRE: FESTA DE LA 
RENTREE I DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA  
 
Un any més, aquest cop el diumenge 11 de 
setembre, la tradicional Festa de la Rentrée 
inaugurarà el nou curs d’activitats, enguany en 
afortunada coincidència amb la Diada Nacional de 
Catalunya. La trobada serà a l’Esplanade de 
l'Europe davant la Philharmonie de Luxembourg i de 
l'Hotel Melià, que serà l’encarregat de l’àpat 
posterior a la ballada de sardanes.  
 
Una excel·lent ocasió pels nouvinguts a Luxemburg 
de conèixer de prop al CCL. Els preus, pels que 
vulguin restar pel dinar són: 20 euros pels socis del 
CCL, 12 euros els menors de 12 anys i 30 euros els 
no socis. Si us plau confirmeu abans del dia 7 de 
setembre a: contacte@ccluemburg.cat. 
 
 
10 DE SETEMBRE: EXCURSIO 
CLICLISTA A ECHTERNACH 

 
El proper diumenge dia 10 de setembre la 
secció ciclista del CCL ha programat una excursió 
fins el llac d’Echternach (38 km, o 76 km pels que 
decideixin fer el retorn també en bicicleta). 
L’experiència de sortides anteriors va resultar 
excel·lent. Activitat pendent de confirmació. Rebreu 
més informació. Els interessats podeu contactar-nos 
a l’adreça electrònica del CCL: 
contacte@ccluxemburg.cat 
 
 
CONEIXER LA LLENGUA CATALANA 
ALS PAÏSOS ESLAUS 
 
Una taula rodona que reunirà a diversos lingüistes, 
o simplement alumnes dels nostres cursos de 
llengua catalana, procedents de països com Polònia, 
Bulgària o la República Txeca que han après i 
dominen la llengua catalana ens permetrà saber més 
coses sobre motivacions i centre d'interès sobre la 
nostra cultura. La taula rodona està prevista durant 
el mes de setembre. Rebreu més informació. 
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13 D'OCTUBRE: SOIREE MUSICAL 
CATALANO-LUXEMBURGUESA A LA 
BRASSERIE DE NEUMÜNSTER 
 
El proper dijous 13 d'octubre a les 20.00 hores 
a la Brasserie de Neumünster, situada al Centre 
Cultural de l'Abbaye de Neumünster, el CCL 
col·labora en una soirèe musical que permetrà 
apreciar la música d'un dels millors grups en llengua 
fràncica-luxemburguesa, Manninjo, i el grup català 
L'Aquari Trio (de Mataró) que ens portaran la 
música original de l'obra de teatre 'L'Aquari' 
estrenada el febrer del 2009 pel grup de teatre  La 
Gespa.  Cançons en català per a 2 veus femenines: 
Gemma Badosa i Imma Presas, acompanyades al 
piano per Carles Camós. Cançons sensuals, vibrants, 
desesperades o apassionades com la vida mateixa, 
com la naturalesa humana i les seves relacions inter-
personals, intentant explicar les vivències de tots els 
"peixets" que vivim dins d'aquest "Aquari". Rebreu 
més informació. 
 
 
SERVEI DE BIBLIOTECA AL LOCAL DEL 
CCL 
 
El Servei de Biblioteca del CCL ja és operatiu. 
No dubteu en aprofitar aquesta facilitat per a poder 
llegir, en prèstec, els clàssics o les darreres obres de 
la literatura catalana (en catala, en castellà en 
francès o en alemany). L'horari d'estiu és de 16 a 
20 hores. A l'octubre nous horaris del que ja us 
informarem. La nova biblioteca portarà el nom de 
Biblioteca Elisenda Franquesa en homenatge a 
la que fou una de les fundadores del CCL. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS EN PREPARACIO 
 
Ben aviat esperem poder enviar informació sobre 
altres activitats en preparació com són: una 
Exposició dedicada a la memòria de la Pilar Alférez, 
l'Esplai Infantil que volem organitzar els dissabtes 
al local del CCL, un Cicle de Cinema en DVD 
també al local del CCL, la continuïtat del cicle de 
debats polítics, un curs de llengua 
luxemburguesa, potser un lip-dub i altres 
activitats. No dubteu a fer-nos arribar tot tipus de 
suggeriments o propostes. 
 
 
20 DE NOVEMBRE: ELECCIONS AL 
CONGRES DE DIPUTATS I AL SENAT 
ESPANYOLS 
 
Segons informa la FIEC (Federació Internacional 
d'Entitats Catalanes, http://www.fiecweb.cat) el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (MAEC) espanyol ha elaborat un 

informe intern sobre la participació dels espanyols 
residents a l'exterior en els darrers comicis 
autonòmics del 22 de maig. L'informe analitza els 
canvis introduïts a la LOREG (Llei Orgànica de 
Règim Electoral General) el passat mes de 
desembre de 2010 que es van posar en pràctica, per 
primera vegada, en les darreres eleccions 
autonòmiques del 22 de maig on també, per primera 
vegada, es privava als residents exteriors del 
dret de vot a les eleccions municipals.  El que 
va passar és que es va produir una espectacular 
caiguda de la participació que des del gairebé 
24,6% del 2004 va caure fins el 3,68% el 
2011. Les conclusions principals que exposa 
l'informe del MAEC són que “és necessari” reformar 
novament la LOREG i que el denominat 'voto rogado' 
que implica que el votant de l'exterior ha de rebre 
primer una 'invitació a votar' a la qual ha de 
respondre favorablement dins d'un termini fixat ha 
estat “un obstacle” per a la participació dels 
espanyols residents a l'exterior en les passades 
eleccions autonòmiques del mes de maig. L'informe 
relaciona clarament la obligatorietat de sol·licitar 
prèviament el vot per a poder votar -és a dir, el 
'voto rogado'- amb el desastre en el percentatge de 
participació, atès que dels 705.774 possibles votants 
de les autonòmiques en 13 comunitats, només 
58.097 ciutadans (el 8,23%) van poder sol·licitar el 
vot i d'aquests encara menys, 28.030 (el 3,68%), 
van poder enviar els vots a temps perquè fossin 
admesos en els recomptes. L'informe reconeix 
també que hi havia un enorme desconeixement 
per part dels electors sobre el nou sistema de 
votació, degut a la falta d'informació al respecte, i 
a la dificultat que suposaven els múltiples 
documents a utilitzar per a poder votar (sobres 
diferents per la Junta Electoral, el Consolat, el vot o 
las certificacions del Cens, les fotocòpies del DNI o 
del passaport per a acreditar la identitat de l'elector, 
etc.). El MAEC confirma també que molts vots van 
arribar fora de termini atès el poc marge de temps 
per al compliment de requisits i que molts votants es 
van quedar sense participar pels retards en els 
enviaments per part dels serveis de correus dels 
diferents països d'acollida amb la documentació i les 
paperetes de vot.  
 
A les eleccions generals previstes pel 20 de 
novembre hi haurà un mínim de 1.463.473 
espanyols a l'exterior amb dret de vot, dels 
quals 141.482 estan censats a Catalunya, 
segons les dades del CERA (Censo Electoral de 
Residentes Ausentes) a 1er de juliol de 2011.  
 
El mateix MAEC anticipa, que si no hi ha canvis en la 
LOREG, la participació podria tornar a quedar-se al 
voltant del 4%. 

La FIEC té la intenció de fer arribar aviat a les 
entitats catalanes de l’exterior una guia detallada de 
l’aplicació de les noves normes de vot a l’exterior en 
futurs comicis a la qual, des del CCL, donarem la 
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màxima difusió en vistes a la convocatòria 
electoral del 20 de novembre, la importància de 
la qual no creiem que calgui explicar gaire. 

 

EL GOVERN RETALLA EL SUPORT A 
LES COMUNITATS CATALANS DE 
L'EXTERIOR 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 21 
de juliol el pressupost de la Generalitat per 2011, el 
primer del govern d'Artur Mas, amb els vots a favor 
de CiU, l’abstenció del PPC i els vots en contra de la 
resta de grups. En aquest pressupost s'introdueix 
una important retallada en els imports destinats 
al suport a les comunitats catalanes de l’exterior, un 
41,43% respecte de l’any anterior. Una retallada 
rebutjada, lògicament, per totes les entitats i per la 
FIEC (Federació Internacional d'Entitats 
Catalanes) que ha fet una intensa acció 
d'informació i oposició prop dels grups parlamentaris 
que, malauradament, no ha donat resultat. Aquesta 
retallada s’afegeix a la ja implementada per l'Estat 
espanyol en els mateixos àmbits, un 14,3%. La 
retallada a Catalunya és molt superior a la que estan 
duent a terme altres comunitats autònomes de 
l'Estat espanyol, i molt superior al percentatge mitjà 
de retallades en el pressupost de la Generalitat que 
és d’un 10%.  
 
Evidentment això afectarà la capacitat d'acció del 
CCL, com la de la resta d'entitats catalanes del món, 
durant aquests propers mesos, a l'espera de que el 
pressupost de la Generalitat de 2012 no ampliï 
encara més aquestes retallades. 
 
 
CURSOS DE LLENGUA CATALANA 
2011/2012 
 
El proper 18 d’octubre recomençaran 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 proposaran tres nivells (bàsic, elemental, i 
intermedi). Els cursos compten amb el suport de 
l'Institut Ramon Llull  
 
El passat 29 d'agost va començar el Curs Intensiu 
d'Estiu de Llengua Catalana que durarà fins el 9 
de setembre i que se celebra també als locals del 
Servei de Formació Professional del Parlament 
Europeu. S'imparteix només el nivell debutant. 
 
Els cursos de llengua adreçats al públic infantil 
dels cicles primari i secundari seran, probablement, 
substituïts en aquest 2011/2012 per una activitat 
setmanal d'Esplai al local del CCL. Rebreu més 
informació. 
 

Informació sobre els cursos o sobre properes 
convocatòries: Rocío García Paino (00352-691 
686655) o a: 
contacte@ccluxemburg.cat 
 
 
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, sobre 
Luxemburg, les Comunitats Catalanes de l’exterior i 
molts altres temes d’interès. L’adreça és: 
http://ccluxemburg.cat/wp/ 
 
 
.... I TAMBÉ A FACEBOOK 
 

Des de fa poc compteu amb nous mitjans per 
comunicar amb el Centre Català de Luxemburg 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. 

•  La Federació Internacional 
d'Entitats Catalanes ha creat una pàgina 
que permet estar informat diàriament de les 
activitats de les comunitats catalanes de 
l'exterior arreu del món. 

•  Catalans al món: la web 
http://www.catalansalmon.com/, punt de 
trobada a internet de catalans repartits pels 
cinc continents. Per publicar-hi informació, 
només cal registrar-se gratuïtament.  

•  No estem a Twitter però tot arribarà.  

 
 

Centre Català de Luxemburg 
88, rue de la Semois, L-2535 Luxembourg (adreça del 

local) 
189, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg (adreça de 

correu) 
Tel ++352-691 425565 

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

 
 

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


