Diada de la Catalunya del Nord
Reivindicació contra el Tractat dels Pirineus signat el 7 de novembre de 1659
FINAL DEL CORRELLENGUA A PERPINYÀ

Dissabte, 5 de novembre del 2016
Programa:
►A les 7 del matí: Sortida autocar de la Plaça de la Universitat, davant de la Universitat
Esmorzar a l’àrea de l’Empordà
►A les 10: Arribada a Perpinyà, al Castellet.
. Salutació de benvinguda per Enric Vilanova (Perpinyà, 1961), jurista, advocat i polític
català, president de la federació de Catalunya Nord d’ERC, ens acompanyarà junt amb
altres patriotes.
► A 2/4 d’1: Anem a dinar a Pollestres, al restaurant Europa.
►A ¼ de 4: Sortida cap a Perpinyà.
►Tarda: A les 4: Manifestació. Inici a la Plaça de Catalunya.
►A 2/4 de 6: Davant del Castellet. Final de la Manifestació. Parlaments.
Cloenda del Correllengua 2016.
►A 1/4 de 7: Trobada al Casal d’ERC de Perpinyà.
► A 2/4 de 7: Tornada cap a Barcelona.
A les 9, aproximadament: Arribada a Barcelona.

► Import viatge i autocar 35 €

Organització:
Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó. Llibreria Clau de Volta
claudevolta@hotmail.com
Col·laboració:
IPECC ipecc@ ipecc.cat
Indrets del Record Telf. 93 317 84 68 indretsdelrecord@gmail.com

Diada de Catalunya del Nord
Manifestació a Perpinyà

Reivindicació contra el Tractat dels Pirineus

1659 Se signa el Tractat dels Pirineus.
El Rosselló, el Conflent, el Capcir, El Vallespir
i la meitat nord de la Cerdanya
passen sota l'ocupació francesa

Final del Correllengua a Perpinyà, dissabte, 5 de novembre de 2016
Des de fa vint anys, el Correllengua treballa per difondre l'ús de la llengua i promoure la cultura popular
de les terres de parla catalana, i tot plegat des d'una aposta lúdica, participativa i transversal que
recorre els Països Catalans de punta a punta, des de la Catalunya Nord, fins al País Valencià.

2016, Any Montserrat Roig
Montserrat Roig Fransitorra (Barcelona, 1946-1991), 25 anys del traspàs.
Va deixar amb només 45 anys de vida un extens volum d’articles periodístics, novel·les, contes i assaigs
escrits des de la seva finestra íntima de ser dona; des de la seva llengua proscrita, el català, i sent filla
d’una Barcelona “vençuda”. L’escriptora va créixer a l’Eixample burgès i decadent barceloní, en el marc
d’una família lletraferida, formada pel seu pare, l’advocat Tomàs Roig i Llop i la seva mare, també
vinculada al periodisme i al moviment feminista, Albina Fransitorra.
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