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El Correllengua acaba a Perpinyà commemorant el Tractat dels Pirineus

Una marxa de torxes, un concert o un debat sobre la reforma territorial francesa, els actes destacats

Roger Font | Actualitzat el 08/11/2014 a les 10:54h
Arxivat a: Política, Tractat dels Pirineus, Correllengua, Perpinyà
El Correllengua, que cada any recorre els Països Catalans amb diverses activitats, acaba aquest cap de setmana a Perpinyà. Tot i que el gruix d'actes
tenen lloc a partir d'aquesta tarda, ahir divendres ja van celebrar una taula rodona sobre la reforma territorial plantejada pel govern francès amb clara
pregunta: "Quina solució per Catalunya Nord?".

  Per al dia d'avui, una manifestació a la plaça Catalunya de Perpinyà a les 16 hores de la tarda
donarà el tret de sortida a uns actes que s'allargaran fins a la matinada. Després de la marxa, se
celebrarà una encesa d'espelmes i a les 19 hores s'iniciarà una marxa de torxes que acabarà a les
20.30 amb un concert de The Terrific Turkeys, Dr. Calypso (Oficial) i els DJ locals Guillem i Phil
l'Indígena. 

Tots els actes també s'inclouen en la celebració dels 355 anys del Tractat dels Pirineus que va tenir
lloc tal dia com avui de 1659 i que va suposar la pèrdua del Rossellò i part de la Cerdanya, que van
quedar en mans franceses. A aquesta efemèride se li ha de sumar la celebració dels 30 anys del
col·lectiu 7 de novembre i que, des del 1984, posa en marxa per aquestes dates unes jornades de
reflexió que van desembocar en el reconeixement del 7 de novembre com la Diada de la Catalunya
Nord.
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