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El 7 de novembre a Perpinyà


La Diada nord-catalana, que inclou la cloenda del Correllengua 2015, centrarà les
reivindicacions en el seu futur en la nova macroregió administrativa del sud de l'Estat

Manifestació del 7 de novembre en una edició anterior.



EL PUNT / REDACCIÓ

Des de l'any 1984, el 7 de novembre s'ha determinat com a la Diada de
Catalunya Nord, aquesta data commemorant el Tractat dels Pirineus de
1659. Com cada any des d'aquesta data, les diverses plataformes unitàries
que apleguen associacions i partits nordcatalans convoquen el catalanisme
polític del nord del país.
Els organitzadors d'enguany (Federació d'Entitats en Defensa i Promoció de
la Cultura Catalana, el Casal Jaume I de Perpinyà, la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua catalana, l' ANC CN, els partits polítics)
convoquen el públic a celebrar aquesta Diada que s' organitza conjuntament
amb la cloenda del recorregut del Correllengua a Perpinyà.
Degut al canvi administratiu a l'Estat francès pel que fa el reagrupament de
regions i les properes eleccions per les noves assemblees regionals, la
reivindicació de la Diada es centrarà sobre dos punts principals: que la
Catalunya Nord tingui unes competències pròpies i els recursos de
funcionament corresponents en el si de la regió; i que el futur nom de
l'entitat inclogui clarament la presència del territori nordcatalà, com per
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exemple amb els mots 'Catalogne' o 'catalan' en la seua denominació. En el
cas contrari, es considera que la situació de la Catalunya Nord « seria encara
pitjor que amb la precedent regió.»
El programa del dissabte començarà a les quatre de la tarda, amb la
manifestació que sortirà de la plaça de Catalunya per un recorregut en el
centre de la vila fins al Castellet. Aleshores, tindran lloc diferents parlaments
fins arribar a les sis de la tarda quan sortirà una marxa de torxes fins al barri
de Sant Jaume, i concretament a la Casa Musicale, per un triple concert amb
Ghetto Studio (Catalunya Nord), Mauresca (Occitània) i Feliu Ventura i el
Xerramequ i els Aborígens del País Valencià, en un homenatge a Ovidi
Montllor.
L'entrada és de 5 euros.
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