
 
 

Barcelona, 8 de novembre de 2014 

 

La Catalunya Nord acomiada el Correllengua 2014 fixant els ulls en el 9N 
 

Amb aquest acte es tanca oficialment la campanya del Correllengua 2014 que enguany 

s’allargarà fins ben entrat el mes de novembre 

 

La 30 edició de la Diada de la Catalunya Nord ha debatut l’impacte de la proposta de nova 

divisió territorial francesa sobre les nacions històriques  

  

Després de més de cinc mesos d’activitat, el Correllengua 2014 arriba a la seva fi. I ho va fer, 
com és tradició des de fa divuit anys, a Perpinyà, en commemoració del Tractat dels Pirineus 
de 1659 que va comportar l’amputació política i territorial de la Catalunya nord. Any rere any, 
les entitats que impulsen el Correllengua arreu de la nació s’apleguen pels volts del 7 de 
novembre per a refermar els lligams culturals, lingüístics i històrics que uneixen els Països 
Catalans. Enguany, amb el lema “Catalunya Nord també és Catalunya” es va voler manifestar el 
suport total dels territoris del nord de la nació al dret a decidir i al procés cap a la 
independència del Principat, com a única via per a poder assolir la plena normalitat lingüística i 
deixar enrere els continus atacs i menyspreus dels estats francès i espanyol. 

Aquest sentiment va quedar ben palès la tarda de dissabte amb la manifestació unitària i 
festiva que va recòrrer els carrers de la capital rossellonesa, que va aplegar més de 2.000 
persones, i que es va cloure amb la tradicional marxa de torxes. Als peus de la seu de la 
Prefactura, els assistents van col·locar una gran urna simbòlica per a reclamar a les autoritats 
franceses un Estatut propi per a la Catalunya Nord i refrendat en referèndum pels seus 
ciutadans. Aquesta demanda, està motivada per les repercussions que la proposta de nova 
divisió territorial de l’estat francès tindrà sobre la personalitat històrica de les nacions com la 
Bretanya, Euskadi, Occitànica i la Catalunya Nord. Al mateix acte, es va fer especial 
reconeixement al col·lectiu 7 de novembre, que impulsa des de 1984 el moviment de 
vindicació de la catalanitat de les terres del nord de l’Albera. 

Al vespre, els actes commemoratius van tenir un caire més festiu amb els concerts dels grups 
Dr. Calipso, The Terrific Turkeys i PD Guillem, tot plegat a la Sala Musical. 

Malgrat que l’acte de Perpinyà suposa el tancament oficial del Correllengua 2014, les properes 
setmanes encara s’organitzaran activitats a diversos municipis i barris barcelonins, com ara 
Arbeca, Avià, Bellver de Cerdanya o la Dreta de l’Eixample (Barcelona). 

 
 
Més informació: www.cal.cat  

Contacte CAL:  
Marc Prohom – coordinador del Correllengua 
correllengua@cal.cat – 934159002 
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