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•

En el marc del Festival se celebrà la Cinquena
edició del Salon du Livre des Cultures. Un
any més hi era present l'Espace des
Littératures hispaniques (animat per
membres del Centre Català, del Círculo
Antonio Machado, d'ABRIL, etc.) amb les
últimes novetats del llibre en castellà i català
cedides per la Llibreria Universitària de
Barcelona.

•

El poeta català Carles Duarte i el poeta
madrileny Felipe Benítez Reyes van
participar enguany, convidats per l’Académie
européenne de poésie, al Printemps des
Poètes organitzat en el marc del Saló del
Llibre.

ACTIVITATS FEBRER - SETEMBRE
2006
•

El Festival des Migrations, des Cultures
et de la Citoyenneté se celebrà els dies 17,
18 i 19 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 són la
prova anual del seu èxit.

El llibre de poemes Tríptic Hebreu (2004) de
Carles Duarte ha estat traduit i publicat en
francès
per
l’editorial
luxemburguesa
Editions Phi. Estarà disponible a tots els
nostre estands de llibres fins l’exhauriment de
l’estoc.

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 del Penedès) i amb una
àmplia oferta d'informacions turístiques,
lingüístiques, culturals, CD de música
catalana, gadgets diversos i altres.

•

Del 31 de març al 13 d’abril se celebrà a
Saarguemines (Lorena, a uns 100 km de
Luxemburg) la 8ena edició del Festival Mir
redde Platt dedicat a la llengua i la cultura
fràncica. El festival té cada any una llengua
(parlada a l’Estat francès) com a convidada.
Enguany va ser la llengua catalana. El CCL
va ser present al Festival amb un estand de
CD, llibres i altres materials informatius el
divendres dia 31 de març en ocasió del
concert del cantautor rossellonès Pere
Figueres. El concert se celebrà amb un bon
èxit de públic al Casino des Faïenceries de
Saarguemines.

•

La música dels anys 50 i 60 continúa a ser
un atractiu indefugible per a gent de totes les
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generacions. Com a prova l’espectacle que el
duet Casalà & Rossi (ex-component dels
mítics Los Mustang) van oferir el passat
divendres 31 de març a la Brasserie L’Arrêt de
Luxembourg Ville. Per poc que poguem
repetirem.
•

•

El diumenge dia 2 d’abril es va celebrar la
tradicional Calçotada, que, amb matèria
primera que novament viatjà des d'Alcover
(Alt Camp), se celebrà a la Sala de Festes
del Centre Cultural de Cents de
Luxembourg Ville. Exit gastronòmic i festiu
del que van disfrutar els 200 assistents.

El grup valencià de música medieval L'Ham
de Foc va fer un impressionant concert el
Divendres dia 5 de Maig a la Kulturfabrik a
Esch-sur-Alzette on la gran qualitat no va
venir acompanyada de la quantitat de públic.
Va ser una coproducció entre la Kulturfabrik,
el Folk Clupp de Luxembug i el Centre Català
del grup, sen dubte, més important en l'àmbit
de la música Folk avui dia a l’Estat Espanyol.

•

Continuant la tradició inaugurada en anys
anteriors amb gran èxit, enguany també es
va organitzar l’estand de venda de llibres i
roses, que es va traslladar al 31 de maig.
Com sempre al Restaurant Chez Rafael (a la
Place de Paris) de Luxembourg Ville.

•

La Nit d’Havaneres se celebrà el
divendres dia 17 de juny al tradicional
espai de la Sala Sang & Klang. Vàrem rebre
la primera visita a Luxemburg del grup Els

Pescadors de L’Escala. 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 4 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.

•

L’edició número 10 del Festival de Cinema
Espanyol de Luxemburg se celebrà del 17
de juny a l’1 de juliol de 2006 a la Sala
Utopia de Luxembourg Ville. Com en anys
anteriors es va intentar escollir una mostra el
més
representativa
possible
de
les
produccions hispàniques dels dos darrers
anys. El Festival és fa a iniciativa de l’Utopolis
i del Centre Català de Luxemburg (CCL) amb
la col·laboració de l’ICAA de Madrid,
l‘Ambaixada d’Espanya i d’altres associacions i
institucions.

•

El curs d’activitats va acabar amb la
participació del CCL al Festival Latino que
se celebrà, com ja és tradició, a la Bisserwee
(Grund, Luxembourg Ville) el 22 de juny. El
gran festival de les comunitats latines de
Luxemburg guanya cada any nous adeptes
que ja es compten per milers.

•

El diumenge 10 de setembre es va inaugurar
el nou curs d’activitats amb la tradicional
Festa de Rentrée a la Place de Paris de
Luxembourg Ville seguida de la tradicional
paella a la que estaben convidats tots els
socis i amics del CCL.
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•

El 3 d’octubre, el CCL va tenir el plaer d’acollir
l’escriptor valencià Joan Francesc Mira
(València, 1939) en un acte que comptava
amb el suport de la Institució de les Lletres
Catalanes.

Companys i amics de l'Elisenda convocats per la
Unitat de Traducció Espanyola del Parlament
Europeu amb la col.laboració del Centre Català de
Luxemburg i del Círculo Cultural Español Antonio
Machado ens vàrem reunir en un acte a la seva
memoria a l'Hemicycle del Bâtiment Schuman el
passat dijous 11 de maig de 2006.
Descansi en pau una persona bona i generosa. La
vida continúa.

1 DE NOVEMBRE: ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA

La conferència es va centrar en el tema Els
Borja, els valencians i l'escriptor en el que
Mira és, sens dubte, un dels millors experts
mundials.

ACTE EN RECORD DE L’ ELISENDA
FRANQUESA
El passat dia 11 de maig el CCL va participar en
l’organització d’un acte que mai hauria desitjat
fer. Com ja sabeu el passat dia 15 d'abril la
nostra amiga Elisenda Franquesa i Farret ens
va deixar a causa d'una fulminant i inesperada
malaltia.
L'Elisenda ha constituït, per a tots els que al llarg
d'aquest anys hem participat a les activitats del
Centre Català de Luxemburg, una referència i una
presència constants i entranyables. Persona
compromesa i activa, va ser Vicepresidenta del
Centre Català de Luxemburg des de 1987 fins a
2002 i novament membre de la Junta des de
2004 fins al final. La seva sensibilitat cultural la va
fer animadora incansable de moltes activitats i
moments inoblidables de la història de la
comunitat catalana de Luxemburg.
El seu interès i estima pel país que la va acollir
aquest darrers 20 anys la va fer també trobar
temps per a dedicar a l'ASTI (Association de
Soutien aux Travailleurs Immigrés), a la Comissió
Consultiva d'Estrangers de la Ciutat de
Luxemburg i a ser membre d'altres associacions i
iniciatives.
Com a traductora al Parlament Europeu va ser
sempre una professional exemplar i una persona
profundament convençuda del molt que el
coneixement de llengües i cultures podia aportarnos a cadascun de nosaltres.

El President de la Generalitat ha anunciat la
convocatòria d’Eleccions al Parlament de
Catalunya el proper dimecres dia 1 de
Novembre de 2006 (Diada de Tots Sants) festiu
a Catalunya i a Luxemburg.
El CCL fa un cop més una crida a tots les
persones procedents de Catalunya residents a
Luxembug a verificar a l’Ambaixada Espanyola si
esteu inscrits al CERA (Censo Electoral de
Residentes Ausentes). Requisit imprescindible per
a poder votar.

10 DE NOVEMBRE: CONCERT DE PEP
SALA
El proper dia 10 de novembre el CCL organitza
el concert de Pep Sala al Centre Cultural de
Recontres de Neumünster (Luxembourg Ville).

Pep Sala (Vic, 1960) revisarà cançons del seu
ampli repertori acústic i farà un repàs a la seva
trajectòria amb cançons que fa temps que no
toca en els directes. Serà un Pep Sala sense
additius, aquest cop, sense l’orquestra que l’ha
acompanyat en la seva darrera gira. Sonaran
peces tan destacables com ara “11 de setembre”,
“La Taverna d’Old John” (amb aires irlandesos),
“La balada de la banda del bar”, “Boig per tu”
cançó dels temps de Sau, que la gent li demana
concert rere concert amb insistència.
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Tot i tenir vocació de músic, Sala va estudiar
psicologia a Barcelona. L’any 1986 coneix Carles
Sabater i junts funden Sau, un grup de pop-rock
mític als Països Catalans. En Pep ha estat el
compositor i co-lletrista de totes les cançons del
grup, moltes de les quals han esdevingut himnes
per a molta gent. En total, Sau va publicar una
desena de discos. A Luxemburg, el grup va actuar
tres vegades (1995, 1996 i 1997). En fi, per als
que estigueu oberts a altres tendències musicals,
és un cantant altament recomenable.
Reserves pel concert via Luxembourg Ticket
Service http://www.luxembourgticket.lu. Els
socis del CCL poden demanar-les via Xavier Valeri
(4310134712).

LA PENYA BARÇA DE LUXEMBURG
CONTINUA LES ACTIVITATS
El passat dia 22 de maig la Penya Barça de
Luxemburg va viure un 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
l’Arsenal. La pantalla gran instalada a Chez Rafael
va permetre gaudir de les excel.lències del joc del
Barça. La Penya ha aprovat ja els seus estatuts i
està en ple procès de reconeixement per part del
FC Barcelona. Els curs d’activitats es va inciar
amb una trobada el passat dia 18 d’octubre al
Britannia Pub amb motiu del partit Chelsea-FC
Barcelona.

legislació específica de suport a les comunitats
catalanes de l’exterior.
Durant el periode de discussió estatutària el CCL
va organitzar una Tertúlia
sobre
el
Referèndum, el dia 31 de maig al Resturant
Chez Rafael, amb participació multitudinària (és
broma) i Radio Latina va organitzar el dilluns 12
de juny un debat amb representant de les
diverses posicions en el marc del programa ‘El
Balcón’.

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. La web presenta els
aspectes més destacats de la Fira, així com
informació sobre el sector editorial català i la
cultura catalana.

Els interessats poden posar-se en contacte per
telèfon al +352-26482428 (Jordi Gairin) o al mail:
penya.barca.de.luxembourg@gmail.com.

APROVACIO DEL NOU ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya ja està
en vigor desprès del referendum del passat 18 de
juny que va donar una gran majoria en favor del
SI (73,90%) amb un participació del 48,85% del
cens electoral. En el cas dels residents catalans a
l’exterior la participació va ser del 22,07%
(superior a la de les eleccions al Parlament de
Catalunya de 2003) amb una distribució de vot
similar a la de la resta de la població.
Com ja hem explicat, i pel que es refereix a les
comunitats catalanes de l'exterior, en el text del
nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, aquestes
apareixen mencionades als articles 11.2 i 12 i,
parcialment, a l'article 48.2. El resultat és, força
satisfactori atès que això suposarà el
reconeixement de la condició política de català de
l'exterior i obliga la Generalitat a adoptar una

L'adreça del web és
http://www.frankfurt2007.cat i es pot
consultar en versió catalana, castellana, anglesa i
alemanya. Els continguts del web s'han fet en
col·laboració amb l'Institut Català de les
Indústries Culturals i la Institució de les Lletres
Catalanes, i amb el suport tecnològic de la
Fundación Telefónica.
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. Us
anirem informant.
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25 I 26 DE NOVEMBRE: CONGRÉS
D’ASSOCIACIONS D’ESTRANGERS
DE LUXEMBURG
Els propers dies 25 i 26 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 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 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.
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).

LUXEMBURG I GRAN REGIÓ 2007/
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA

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

PUBLICACIÓ Ech schwätzen och
Lëtzebuergesch de l’ASTI
L’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs
Immigrés) ha publicat un llibre/CD Ech schwätzen
(Jo
també
parlo
och
Lëtzebuergesch
luxemburgués). Es una bona ocasió per a
exerctar-vos en els secrets de la llengua pròpia
del nostre país d’acollida. Tots els nostres socis
en reben amb aquesta tramesa un exemplar
gratuit.

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.

Com ja va ser el cas l’any 1995 podem esperar un
any cultural ple de sorpreses i d’esdeveniments.
Més informació al web
http://www.luxembourg2007.lu/

Per d’altres interessats el llibre es ven al preu del
llibre amb CD és de 9,00 € al 438333 o per e-mail
a: agence.interculturelle@asti.lu

A l a darrera pàgina ‘No ho oblideu’ podeu trobar
un petit tast del que seran les activitats catalanes
durant l’any cultural 2007. Seguirem informant.

LOTERIA DE NADAL 2006

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

Per a ajudar a finançar les activitats del Centre
Català de Luxemburg us proposem comprar un
dècim de la Loteria de Nadal (el 25392) al
mòdic preu de 25 euros. l nombre de dècims és
lògicament limitat. Els podeu obtenir via els
membres o col.laboradors de la Junta del CCL o
trucant al 00352-220678. No necessitem dir a tots
els afortunats que vàren comprar els nostres
dècims en anys anteriors que la Loteria del CCL
(encara que sigui només de tant en tant) toca.
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La FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) crida a la participació de la Catalunya
Exterior a les eleccions al Parlament de Catalunya
El President de la Generalitat de Catalunya ha decidit convocar pel proper dia 1 de novembre les eleccions
al Parlament de Catalunya.
Un total de 108 591 catalans residents a l’estranger i inscrits al CERA (Censo Electoral de Residentes
Ausentes) tenen també dret a participar com a electors. La distribució provincial d’aquests electors és:
Barcelona (82.298), Lleida (10.220), Tarragona (8.370) i Girona (7.703). Per països de residència, els que
concentren més votants catalans a l’exterior són: França (16.525), Argentina (13.233), Andorra (12.234),
Alemanya (7.635), Suïssa (6.951), Veneçuela (6.600), Brasil (6.230), Mèxic (5.626), USA (4.745), Regne
Unit (4.633) i Xile (2.982).
Per a millorar la participació política dels catalans i dels espanyols de l’exterior i per a aconseguir un cens
electoral més proper a la realitat hi ha hagut, aquests darrers anys, un gran esforç per a fomentar la
inscripció des de les Ambaixades espanyoles, associacions, Consejos de Residentes Españoles, etc. Aquest
esforç no ha tingut, malauradament, massa suport per part de les administracions de les diverses
Comunitats Autònomes (inclosa Catalunya). Continuem creient que haguès estat important una campanya
específica des de la Generalitat, amb el suport dels casals catalans i de la FIEC, per a animar la inscripció
dels catalans residents a l’exterior als registres consulars (i al CERA) dels catalans residents a l’exterior així
com per a clarificar les possibilitats de vot dels ciutadans en situació de transeünts.
Cal ser, però, ben conscients que l’interès dels catalans de l’exterior per la política catalana no és,
malauradament, gaire alt de moment. La participació a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya va
ser molt baixa (81.4% d’abstenció). Hi ha diversos factors que podrien explicar aquesta baixa participació
dels catalans de l’exterior. A diferència de les eleccions al Congrés de Diputats, on la participació pot doblar
la de les eleccions al Parlament de Catalunya, no hi ha massa sovint una publicitat específica per part dels
partits polítics adreçada als catalans de l’exterior. El contrast entre la cuidada i detallada propaganda amb
propostes específiques per a l’emigració en el cas de les eleccions estatals i la quasi nula (o exclusivament
electrònica) en el cas de les eleccions catalanes resulta massa evident.
No podem tampoc menystenir els problemes de tipus ‘tècnic’. El creixement del CERA ha estat molt ràpid i
podria, en part, explicar que l’abstenció, que va ser ‘només’ del 54.5% a les eleccions de 1988 arribi al
81,4% actual. És fàcil
imaginar que els nous inscrits, a la majoria de països, amb prou feines saben que ho estan i es veuen,
d’altra banda, sotmesos, particularment a Amèrica, a uns terminis de tramesa postal del vot no sempre
raonables.
Una reforma de la LOREG (Ley Orgánica de régimen electoral general) hauria de sol.licitar-se per part de la
Generalitat i dels diputats catalans a Madrid prop del Ministerio de Asuntos Exteriores i de la Junta Electoral
Central permetent votar directament als consulats, com passa gairebé a tots els països, facilitant la
constitució de mesas electorals a ambaixades, consulats, viceconsulats honoraris o altres, ampliant els
terminis de recepció i tramesa de paperetes de vot i promoure, quan més aviat millor, l’ús de mitjans
electrònics de vot.
D’igual manera seria important que la tarifa postal que s’aplica a la publicitat dels partits polítics en
campanyes electorals fos, per l’exterior, igual que per l’interior i no com ara que fa prohibitiva la publicitat
política a l’exterior.
La FIEC considera positivament que en el text de l’Estatut d’Autonomia aprovat el passat 18 de juny
inclogui, per primera vegada a la història, el reconeixement de la condició política de català també per als
connacionals que viuen fora del país, i que es dediqui un article específic a les comunitats catalanes de
l’exterior atorgant drets, en igualtat de condicions, als catalans de l’exterior i als catalans residents a
Catalunya. La FIEC ha mantingut una acció constant de diàleg i de recordatori a les forces polítiques durant
aquests dos darrers anys per tal d’obtenir aquest resultat, que no cau del cel, sinò que és el fruit de l’esforç
de la Catalunya Exterior per a fer-se sentir durant el tràmit estatutari.
La FIEC insiteix a demanar que en la redacció de la futura llei electoral catalana s’inclogui una circumscripció
específica per a la Catalunya Exterior, com ja tenen diversos països del nostre entorn.
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A les recents eleccions italianes els residents a l’exterior han tingut, per primer cop, l’oportunitat d’escollir 6
senadors i 12 diputats. El 38% dels italians residents a l’exterior varen votar en aquestes eleccions. Una
xifra de participació que és un objectiu difícil d’assolir encara per a la Catalunya Exterior (18.6% de
participació a les eleccions al Parlament de 2003 i un 19,5% al referèndum sobre la Constitució Europea).
Tot i així cal tenir present que a tots els països que han reconegut el dret de vot als seus residents a
l’exterior, els percentatges de participació es mouen a l’entorn del 20-35% i pretendre que en el cas català
aquest percentages siguin de més del 50%, com des d’alguns mitjans, s’ha demanat, és desconeixer la
realitat migratòria i les conseqüències que té en els comportaments polítics i socials.
Vots dels catalans de l’exterior al Parlament de Catalunya

Dades generals
Cens amb dret a vot
(CERA)
Vots emesos
% Participació

Vots

CiU
PSC
PP
ERC (1)
IC / EUiA (2)
Els Verds-CEC
Catalans al Món
altres

1988

1992

1995

1999

2003

13 420

22 696

50 427

87 235

100 042

6 104
45.5%

6 879
30.3%

14 437
28.6 %

15 516
17.8 %

18 639
18.6 %

2 158
1 829
167
522
1 057

2 402
2 212
377
339
1 064

5
4
1
1

523
830
411
034
721
1 639

5 699
5 522
1 500
997
457
416
100
717

6
5
2
2

261
058
617
278
928
485
921

(1) Lamentem no tenir dades dels vots d’ERC de 1988 i 1992, estan dins ‘altres’.
(2) IC i EuiA van anar per separat el 1999.
Es un fet prou comprovat que els països i comunitats a qui els ha costat entendre les raons i drets a
preservar dels ciutadans que han deixat el propi país té, desprès, força dificultats per a entendre les raons i
drets d’aquells que, quan la situació econòmica canvia, arriben com a migrants al propi país.
No és, lògicament, funció de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), entitat plural que
agrupa a la major part de casals i centres catalans d’arreu del món, el donar cap mena d’indicació de vot a
les entitats federades. Correspon a cadascuna de les diferents forces polítiques catalanes explicar les seves
posicions i esperem que en les publicitats electorals no oblidaran adreçar-se als catalans residents a
l’exterior ni oblidaran tenir en compte els seus interessos.
El que la FIEC considera molt important és aconseguir una participació el més alta possible de tota la
Catalunya Exterior i per això anima a totes les entitats arreu del món a fer el màxim esforç per a fomentar
la participació en aquestes properes eleccions, per part dels catalans que viuen fora del país. Debats, taules
rodones, cartes, publicitat, etc. i tots els mitjans per a animar el debat i la participació són benvinguts.
Només amb una alta participació de la Catalunya Exterior en els processos electorals en curs serà possible
crear la força necessària per a fer-nos escoltar a fi que les forces polítiques no marginin als catalans de
l’exterior en l’acció de Govern i en la futura llei electoral.
Secretaria General de la FIEC
Telèfon: 0034-93 4123455
Pàgina web http://www.fiecweb.org
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No ho oblideu
1 de novembre

Eleccions al Parlament de Catalunya

10 de novembre

Concert de Pep Sala
al Centre Cultural de Neumünster a Luxembourg Ville

18 i 19 de novembre

Trobada d’entitats catalanes d’Europa
a Roma (Itàlia)

25 i 26 de novembre

Congres d’associacions d’estrangers de Luxemburg
a la Luxexpo (Luxembourg Ville)

17 de desembre
Festa del Tió

2007: Luxemburg i Gran Regió, Capital Europea de la Cultura

Gener

14ena edició del Festival de Cinema Català
a la Sala Utopia de Luxembourg Ville

Març

Participació del CCL al Festival de les Migracions
i al Saló del Llibre i de les Cultures

Juny

Setmana catalana al Festival Latino de Luxemburg:
estands culturals, havaneres, rumba i molt més
Festa commemorativa del 20é aniversari de la fundació del CCL

Juny

Exposició Lourdes Fisa: Redescrobint Camões des de la Mediterrania
Instituto Camões (Luxembourg Ville)

Agost (a confirmar)

Exhibició castellera i de cultura popular catalana
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

16 de novembre

Concert de Lluís Llach al
Teatre 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

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