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La commemoració del Tractat dels Pirineus serveix aquest any d'acte final per al
tancament de la campanya del Correllengua, que té lloc els dies 7 i 8 de
novembre a Perpinyà. La celebració dels 355 anys de la signatura del Tractat dels
Pirineus ha esdevingut una data referent al calendari de mobilitzacions del
catalanisme polític al nord del país. Ja fa 30 anys que se celebra la Diada a la
Catalunya Nord i cada any té més participació.
Enguany la commemoració l'ha organitzat la Federació d'Entitats en Defensa de
la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord i comparteix actes amb el
Correllengua, que culmina a Perpinyà aquest cap de setmana. Aquest trentè
aniversari del primer 7 de novembre es fa en un context fortament marcat per la
reforma territorial proposada pel primer ministre, Manuel Valls, que pretén
reduir de 22 a 14 les regions de l'Estat francès. La proposta busca eliminar els
departaments i dissoldria la Catalunya Nord, que formaria part d'una regió molt
més gran que l'actual.
Com a actes previstos per aquesta Diada en destaquen la xerrada La reforma
territorial: quina solució per la Catalunya Nord? o la tradicional manifestació
que aquest any recorrerà els carrers de Perpinyà sota el lema Catalunya Nord
també és Catalunya, a més de altres actes i diversos concerts de cloenda. Tot i
que els actes de la Diada es fan aquest cap de setmana, els del Correllengua
s'allargaran tot el mes de novembre.
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