INVITACIÓ
cerimònia de l´acord d´agermanament
Biedermannsdorf - Oliana
&
Celebració en honor al
Comte Ramon de Vilana-Perles

Diumenge 19 de juny de 2022
Inici de la cerimònia 10:00 hores, Pfarrkirche
Inici de les celebracions 11:00 hores, Perlashof
(Perlasgasse 8, 2362 Biedermannsdorf)

La recopilació històrica i les celebracions tenen el suport de la Delegació del Govern a
Europa Central

E

l nom "Perles" encara és omnipresent a Biedermannsdorf avui dia. Ramon de
Vilana-Perles va néixer a Oliana, Catalunya, l'any 1663.

El 1713 va començar a treballar Viena com a consultor de l'emperador Carles VI, va
adquirir el "Waffenhof" el 1722 i va fer construir el "Perlashof". Així que estava a prop
de la residència imperial d'estiu a Laxenburg.
Va ser el comte Perles qui va treure les restes de l'església que havia quedat totalment
destruïda durant el setge turc de 1683 i en va fer construir una de nova. El 1728 va
ser inaugurat per l'arquebisbe Sigismund Cardenal comte de Kollonitz.
Aquests serveis a Biedermannsdorf, així com les arrels històriques properes i
comunes en la persona del comte Perles es van aprofitar com una oportunitat per
iniciar un agermanament entre els municipis de Biedermannsdorf i Oliana.
Aquest agermanament entre municipis ara s'ha de segellar oficialment en un acte
festiu.
Esperem la vostra participació
Atentament,

Beatrix Dalos
Bürgermeisterin

Josef Spazierer
Vizebürgermeister

Programa

10:00 hores

Cerimònia i missa commemorativa en honor al comte Perlas
acompanyament musical a l'orgue

11:00 hores

Cerimònia al Perlahof
- Benvinguda a càrrec de l'alcaldessa Beatrix Dalos
- Salutacions
- Breu presentació de Karl Schrattenholzer
- Signatura i intercanvi del certificat de soci
- Premi dels Anells de Perles
Acompanyament musical a càrrec de la banda de música
Biedermannsdorf
Seguidament, ens alegra anunciar una representació dels
Infants de primària i una actuació de dansa a càrrec de l'escola
de ballet de Biedermannsdorf

12:00 hores

Cloenda amb menjar i begudes

Ramon F. De Vilana Perles, Marques de Rialp, Pintura a l'oli de Francesco Solimena,
Nàpols 1729 desaparegut), l'única foto en blanc i negre que es conserva

Els visitants accepten que es pugui fer ús sense restriccions en els mitjans de comunicació
municipals de les fotografies que es prenguin d´ells durant l'esdeveniment

