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NOTICIARI

N°. 10 Desembre 2008,

Segons les ultimes dades de l'Acadèmia de Montpeller i de la Generalitat de Catalunya, en et curs actual, 13.000 alumnes de
Catalunya Nord estudien català. De l'altre costat, del Sud, n'hi ha 68.971 que estudien francès.
L'Institut Ramon Mail va ampliant la seva presència arreu de! mén. Properament, et Conseil
General ciels Pirineus Orientais serà membre de pie dret en aquests organisme en tant que
representat de Catalunya Nord.
Després de Figueres que ho serà et 2009, han estades escollides capitals de la Cultura Catalana: Badalona et 2010 i Escaldes
d'Engordany (Andorra) et 2011.
La ciutat de Tarragona postula per ser Capital Europea de la Cultura pel 2016. A més del support
del Parlament de Catalunya, ha rebut l'adhesié de més del 75 % dels Municipis catalans. Si voleu
informacié aneu a la pàgina web: www.tarragona2016.org.
Hi ha miracles que arriben. «La Vanguardia» ha obert una pàgina web en català. Po deu consultar-la anant a
www.lavanguardia.encatala.net.
Acabem d'assabentar-nos de! Real Decret que ha entra: en vigor et 18 de novembre d'enguany, pel
quai es concedeix la nacionalitat espanyola ais combatents de les Brigades Internacionals que
vingueren a defensar la Repriblica «...previo cumplimiento del requisito de jura o de promesa de
fidelidad al Rey... ». Sensé comentaris.
*****
Socis i suscriptors del butlleti, penseu que arribem a finals d'any. Feu-nos arribar la vostra quota i la vostra subscripcid.
Necessitem l'ajuda de tothom per tirar endavant.

MARSELLA

LA CIUTAT LLUNYANA

« Aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encor... » Baudelaire Ara que el braç potent de les furies aterra

La ciutat d'ideals que voliem bastir,
Entre runes de somnis colgats, més prop de terra, Pàtria, guard'ns:-la terra no sabrà mai mentir.

Entre tants tilts estranys, que la teva veu pura Ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol Que creure i esperar la
nova arquitectura
Amb què braços més (liures puguin ratllar et sol.
Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa!
Més llunyana, més (liure, una altra n'hi ha potser, Que ens envia, per sobre d'aquest temps presoner,
Batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze Que de torres altissimes s'allarga pets camins, I eleva et cor, i escalfa els
peus dels pelegrins.
Març del 1939
___Marius Torres (Lleida 1910—Paix d'Ùlena 1942)

Donatius rebuts:

Jacqueline Audebert, 5 €.; Fernanda Rainieri, 6 C; Mènica i Sergi Bachs, 50
Christianne Calisti,12 C

e;

Les nostres aleeries.

Les petites Lorianne i Faustina, amb la seva arribada entre nosaltres, han fet àvies a les nostres amigues Jacquelina Audebert i
Mique-la Juan. Benvingudes i felicitats a les noves àvies, ais pares i a totes les familles.

Els nostres dols.

Després d'ana llarga malaltia la mare de Mènica Bachs ens ha deixaL Que la nostra amiga, en

Sergi, Secretari del Cercle, els secs fills, nets i tota la fanu7ia, trobin aqui la nostra estima i condoL

La nostra degana, t'Esperança ens ha deixat ais sens 101 anys. Tota la nostra estima i afecte a Solange Cariou, Vice presidenta

del Cercle, a la seva germana, a en Noël, fïlis i nets i a tota la fam Hia.

