
Diada de la Catalunya del Nord 
 

Reivindicació contra el Tractat dels Pirineus signat el 7 de novembre de 1659,  
enguany fa 356 anys, dia per dia. 

 

FINAL DEL CORRELLENGUA A PERPINYÀ 
 

Dissabte, 7 de novembre del 2015 
Programa: 
 

►A les 7.30 del matí: Sortida Plaça Universitat, davant de la Universitat 
 
►Esmorzar a l’àrea de l’Empordà 
 
►A les 11: Visita a la Porta Catalana de Salses, Porta dels Països Catalans 
 
   . Salutació de benvinguda per membres de l’Associació Porta dels  
     Països Catalans, d’ERC:  
 
   -  Joan Ridaure, president d’ERC de Catalunya del Nord. 
 
   -  Un membre de l’Associació Porta dels Països Catalans. 
    
   -  Jordi Clua, de Torrelles de la Salanca.  
 
► A la 1 del migdia: Dinar a Barcarès.  
 

    Del poble es destaca El camp del Barcarès, que va ser un camp d'internament francès   
    de republicans en retirada, es va fer a la platja del poble i va ser obert el 18 de febrer del  
    1939. 
    La cabana del pescador construcció protegida de la comuna nord-catalana, símbol de  
    les cabanes dels pescadors.  
  
►A ¼ de 4: Sortida cap a Perpinyà. 
►Tarda: A les 4:  Manifestació. Inici a la  Plaça de Catalunya. 
►A les 6: Davant del Castellet. Final de la Manifestació. Parlaments.  
   Acte de cloenda del Correllengua 2015. 
 
►A les 7 del vespre: Tornada cap a Barcelona.  
    A les 9, aproximadament: Arribada a Barcelona. 
 
► Import viatge i autocar 30 € 
     
     

    Organització i col·laboració:  
    Manairó Associació Cultural.  
    Casal president Irla d’ERC Horta-Guinardó.  
    Llibreria Clau de Volta: 93 351 54 02  
    IPECC ipecc@ ipecc.cat  
    Indrets del Record 93 317 84 68   indretsdelrecord@gmail.com 
      
 



     

Diada de la Catalunya del Nord. Manifestació a Perpinyà  
Reivindicació contra el Tractat dels Pirineus  

 

Preparació de la trobada a Perpinyà 
 

Conferència-Col·loqui: Nació, Fronteres i El Tractat dels Pirineus   
 

a càrrec de l’historiador 
 

Òscar Jané i Checa 
 

Dijous, 5 de novembre de 2015, a les 7 del vespre 
 

Centre Cívic Mates i Ramis. Carrer Feliu i Codina, 20 (Horta) 
Metro L-5 Blava- Parada Horta – Plaça Eivissa, Autobusos: 19, 39, 45. 

 
 

 Òscar Jané i Checa és Doctor en Història.  
   Cursà els estudis d’història a la Universitat de Montpeller i a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc. 
   Va fer la tesi doctoral en cotutela entre les Universitats de Tolosa i l’Autònoma de Barcelona.  
   Obtingué el títol de doctor el juny de 2003 amb la tesi: França i Catalunya al segle XVII. Identitats,  
   contraidentitats i ideologies a l’època moderna (1640-1700), publicada l'any 2006 a l’editorial Afers. 

 
  D’entre els llibres publicats en té dos sobre l’acció i el pensament polític a la Catalunya i la França    
  modernes:  

-La identitat de la frontera pirinenca. Efectes socials i polítics al nord de Catalunya des de la creació de Montlluís  
     (1677-1698). Girona: Patronat Francesc Eiximenis, Diputació de Girona, 2008. 
    -Catalunya sense Espanya. Ramon Trobat. Ideologia i catalanitat a l'empara de França. Trabucaire-Afers, 2008.    
     (Premi d’Assaig-Generalitat de Catalunya “Ramon Juncosa” 2008).  
   

    I la investigació: L'acció i el pensament polític a la Catalunya i la França modernes. 
 

 

És investigador del Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) a la 
Universitat de Barcelona.  
Director de la Revista Mirmanda (Perpinyà-Figueres).  
Cap de publicacions del Centre d'Estudis Ribagorçans. 
Director de la revista de ciències humanes Ripacurtia, la identitat a la Ribagorça i les seves zones 
d’influència. Benavarri: (Recurs electrònic per internet, també es publica en versió impresa).  
Text en català, castellà i aragonès. 

Forma part del consell de redacció de diverses revistes. Publica de forma regular articles de recerca, 
intervé en congressos internacionals especialitzats i fa estades de recerca a l'estranger.  

_____________   
 

Tothom és convidat a assistir a aquesta interessant conferència! 
  

Organització: Manairó Associació Cultural.                                                     
Col·laboració: Casal president Irla d’ERC Horta-Guinardó. 

 
 


