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Catalunya: Het onafhankelijkheidsstreven
van Cataluña.
Elisabeth Cerdá de Palou y
Enrique Cañadell
Español / Spaans
LUNES / MAANDAG
12 septiembre/september 2016
20h-22h (sala / zaal open: 19.30h)
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
socios / leden gratis
introducés € 5,00 (incl. kopje koffie of thee)

Catalunya y sus deseos de Independencia

Het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië
Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

We gaan weer beginnen aan een nieuw
seizoen. We starten met een actueel thema:
het streven naar onafhankelijkheid van
Catalonië. Enrique Cañadell uit Barcelona is
korte tijd in Nederland en komt naar ons toe.
Met Elisabeth Cerdá de Palou van de Círculo
Cervantes uit Maastricht schetsen zij een
beeld van de huidige situatie in Catalonië en
hoe deze zo is gegroeid.

!Un nuevo año de actividades de Las Lanzas!
Les invitamos a una presentación sobre un
tema muy actual: el deseo de la región
autónoma
Catalunya/Cataluña
de
ser
independiente de España. Enrique Cañadell,
barcelones, está en Holanda por unos días,
pero vendrá a Ulvenhout. Presentará juntos
con Elisabeth Cerdá de Palou la situación
actual en Cataluña en su devenir histórico.
Elisabeth Cerdá de Palou, también catalana,
es socia del Círculo Cervantes Maastricht.

De lezing is dit keer weer op een MAANDAG!
!Hasta pronto!

!Otra vez una presentación en el LUNES!
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Catalunya y sus deseos de Independencia.
En 2013 más de un millón y medio de Catalanes formaron una cadena humana desde la frontera
francesa, Le Perthus hasta Alcanar, al borde de Valencia, una distancia comparable a la que existe
entre Groningen y Maastricht. De este modo querían manifestar sus deseos de independencia. Una
manifestación de tal magnitud habría sido inimaginable hace trenta aǹos. Para explicar estos hechos
Elisabeth Cerdá de Palou nos presentará un resumen de la historia de Catalunya y Enrique Cañadell
nos relatará el desarrollo de la historia reciente, desde la muerte de Franco, que ha resultado en la
actual situación de descontento frente al gobierno de Madrid.
Desde hace más de un siglo los Catalanes celebran La Diada, el Gran día, el 11 de septiembre. En
esta fecha se conmemora la caída de Barcelona en 1714, por las tropas borbónicas, después de un
sitio de 15 meses. Desde entonces los Catalanes perdieron su autonomía política y cultural. Lo que
fue una conmemoración por que cayeron durante la batalla se ha convertido hoy día en una fiesta
nacional.
In 2013 vormden meer dan een miljoen Catalanen een menselijke keten van de Franse grens bij Le
Perthus tot Alcañar op de grens met de Valenciaanse landen, een afstand vergelijkbaar met die
tussen Groningen en Maastricht. Op die manier wilden ze hun wens naar onafhankelijkheid kracht
bijzetten. Dertig jaar geleden was zo een massale beweging volstrekt ondenkbaar. Om deze omslag
te kunnen begrijpen geeft Elisabeth Cerdá de Palou een kort overzicht van de geschiedenis van
Catalonië en gaat Enrique Cañadell in op de ontwikkelingen die na de dood van Franco hebben
geleid tot de huidige onvrede met de regering in Madrid.
Sinds ruim een eeuw vieren de Catalanen op 11 september “la Diada”. Op deze dag wordt herdacht
dat in1714 Barcelona voor de Bourbons viel en Catalonië daarmee zijn politieke en culturele
zelfstandigheid verloor. Aanvankelijk was het een herdenkingsdienst voor de tienduizenden doden,
tegenwoordig is het een feestdag.
Elisabeth Cerdá de Palou (Barcelona 1945) estudió Medicina en la Universidad de Barcelona y se
especializó en Medicina Interna. En 1976 vinó a Holanda, y trabajó hasta su jubilación como médico
de Enfermedades Infecciosas en el GGD en Zuid-Limburg. Elisabeth Cerdá de Palou studeerde
medicijnen aan de Universiteit van Barcelona en volgde daar ook haar opleiding tot internist. In 1976
vertrok ze naar Nederland waar ze van 1979 tot 2006 heeft gewerkt arts infectieziekten en
tuberculose bij de GGD-en in Zuid-Limburg.
Enrique Cañadell (Barcelona 1949) estudió Medicina en la Universidad de Barcelona. Se especializó
allí en Psiquiatría y trabajó en Barcelona hasta su jubilación. Enrique Cañadell studeerde medicijnen
aan de universiteit van Barcelona. Hij volgde daar ook de opleiding tot psychiater/psychotherapeut
en heeft daar tot zijn pensioen als zodanig gewerkt.

P R O G R A M M A2016 – 2017




Vrijdag 7 okt
Vrijdag 4 nov
Vrijdag 9 dec








Zondag 8 jan
Maandag 6 feb
Vrijdag 17 mrt
Vrijdag 7 april
Maandag 15 mei
Zondag 25 juni

Cor Faber – Reis naar de Spaanse Burgeroorlog
LL Musical: Ensemble Famuze – Waalse Kerk, Breda
Sebastian Luiten – Moderne architectuur verandert het sociale klimaat in
Medellín, Colombia
Sarao con burbujas
Meer informatie volgt later
Algemene ledenvergadering
Meer informatie volgt later
Henk W. Singor – Romeins Spanje tot halverwege de derde eeuw
LL Deportivo Cultural
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Begin september worden de contributienota’s voor het seizoen 2016 – 2017 verzonden.
Chassé Cinema, Breda: Kijk zelf voor meer informatie over de speeldata op de website van het
Chassé Cinema


Julieta - Pedro Almodóvar:
Julieta woont in Madrid en heeft net haar man Xoan verloren. Haar dochter, Antía is onlangs
achttien geworden en heeft besloten om weg te lopen zonder uitleg. Julieta doet er alles aan
om haar te vinden, maar het enige wat ze ontdekt is hoe weinig ze van haar dochter weet.
Julieta is gebaseerd op drie korte verhalen uit het boek Runaway van Alice Munro.
regie: Pedro Almodóvar / drama / met: Adriana Ugarte, Michelle Jenner, Inma Cuesta, Rossy de Palma
/ Spanje 2016, 99 min. / Spaans gesproken / Nederlands ondertiteld



Desde Allá - Lorenzo Vigas (vanaf do 15 sep 2016)
Armando is een man van middelbare leeftijd die in Caracas in een laboratorium voor
gebitsprotheses werkt. Armando lokt jongetjes bij de bushalte en biedt hen geld aan om met
hem naar zijn huis te gaan waar hij enkel van hun gezelschap geniet zonder hen aan te raken.
Hij houdt zich verder bezig met het bespioneren van een oude man, waarmee hij blijkbaar een
traumatische band heeft. Op een dag ontmoet Armando Elder, een jonge gangster en lid van
een lokale bende. Elder wordt een regelmatige bezoeker van Armando’s huis, voornamelijk
gedreven door economische belangen. Gaandeweg ontstaat er een onverwachte intimiteit
tussen hen die hun beider levens voor altijd zal veranderen.
regie: Lorenzo Vigas / drama / met: Alfredo Casto en Luis Silva / Venezuela 2015, 93 min. / Spaans
gesproken / Nederlands ondertiteld.

Evenementen in Eindhoven in september en oktober:




Op zondag 11 september 2016 organiseert het Centro Latinoamericano de Orientación (CLO)
een Feria Latinoamericana in de Tennishal van Sportcomplex Eindhoven Noord. Voor meer
info zie de website van de organisatoren: website CLO
Tijdens het weekend van vrijdag 16 t/m zondag 18 september hoort u tijdens het Tunafestival
2016 muziek, ziet u spontane romantische serenades en spectaculaire ‘pandereta’– en
vaandelshows. Zie: Tuna festival Eindhoven 2016
Maracas y Castañuelas is een feest dat op 9 oktober wordt gegeven door het Centro español
en het CLO: Hugo de Grootplein 47A, Eindhoven. Maracas y Castañuelos

Educatieve activiteiten:



15 oktober 2016: Workshop Tapas maken - Volksuniversiteit Breda - zie: workshop tapas
maken
Vanaf 4 november 2016: Cursus de Spaanse Burgeroorlog – door Dr. Koen Vossen voor
HOVO-Rotterdam - vijf bijeenkomsten op de Erasmus Universiteit, zie: cursus Spaanse
burgeroorlog
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