Butlletí
Núm 7 - Juny 2012

EDITORIAL

Benvolguts/des membres del casal,

La situació econòmica a Catalunya és difícil i és comprensible que els nostres conciutadans vulguin
trobar una vida millor a Escòcia. El CCE rebem quasi diàriament correus de catalans i catalanes que
tenen intenció de venir a passar una temporada a Escòcia per a treballar i aprendre anglès.
És per aquest motiu que fa uns mesos, amb l’ajuda de Marta Arànega, la becària de la Generalitat que
va estar amb nosaltres fa uns mesos i la professora de català, Glòria Jalón, vam redactar un document
que intenta donar resposta i consells a les preguntes més freqüents que rebem al Casal.
El document ja es pot trobar online a la pàgina ‘Coneix Escòcia’ -http://www.ccescocia.cat/coneix.html
i esperem que sigui d’utilitat. Aquest és un document que val la pena que es vagi ampliant amb més
informació en funció de les necessitats de la gent. Per tant, us vull demanar que si teniu propostes
sobre altres preguntes i respostes ens les feu arribar a l’adreça del CCE.

NOTÍCIES

1

El grup Parlamentari d’ERC al Parlament de Catalunya impulsa la Proposició de Llei de la
Catalunya Exterior, que recull diferents propostes de modernització i posada al dia del marc
normatiu de les comunitats catalanes a l’exterior.
En un correu dirigit al CCE, ERC ens demana que els fem arribar propostes de modificació, millora o
addició que intentaran incorporar al text definitiu en la mesura que sigui possible. Abans de l’1 de
setembre totes aquelles persones que tinguin alguna proposta, cal que ens la facin arribar a l’adreça
del CCE i nosaltres la tramitarem a ERC.
Podeu trobar la proposició de llei al nostre apartat de notícies.

AGENDA
• Coincidint amb els Jocs Olímpics de Londres 2012, 17 empreses de Catalunya i
les Illes Balears participaran en més de 25 festivals del Regne Unit i
diversos esdeveniments d’aquest estiu. Aquests esdeveniments són recolzats
per l’Institut Ramon Llull.
•

12 Setembre El Centre Català d’Escòcia està preparant la Diada Nacional de
Catalunya d’enguany. De moment no us en podem donar més detalls, però
guardeu-vos el 12 de setembre tarda i vespre a la vostra agenda!
http://www.ccescocia.cat / info@ccescocia.cat / 0044 (0)778 3986823
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Dear members,

EDITORIAL

The difficult economic situation in Catalonia is prompting many Catalans to try to find a better life in
Scotland. The SCC receives daily emails from Catalans who intend to come and spend some time in
Scotland to work and learn English.
This is why a few months ago, with the help of Marta Arànega, the holder of the Government and the
Catalan teacher, Gloria Jalón, we drafted a document that attempts to answer the most common
questions that we receive from Catalans.
The document is now online on our website (http://www.ccescocia.cat/coneix.html) and I hope it will be
useful to many people. If you have any suggestion on how to improve this document, please send us an
email to the SCC.

NEWS
Parliamentary Group ERC is promoting a bill, which includes several proposals to modernize
1The
and update the regulatory framework of the Catalan communities abroad.
In an email sent to SCC, ERC asked us for our opinion on how to modify and improve the bill. Before the
1st September all those who have any suggestion on how to improve it, must send us an email to the
SCC and we will forward it to ERC.
You can find the suggested bill in the news section of our website.

AGENDA
• During the London Olympics 2012, 17 companies from Catalonia and the
Balearic Islands will take part in more than 50 festivals and various events this
summer in the UK. These events are supported by the Institut Ramon Llull.
•

12th September- We’re preparing this year’s National Day of Catalonia. At the
moment we cannot give you details, but keep this date in your diary!

http://www.ccescocia.cat / info@ccescocia.cat / 0044 (0)778 3986823

