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359 anys de l’ignominiós Tractat dels Pirineus 

89 anys del natalici d’en Pere Verdaguer 

40è aniversari de la Fundació del casal Josep Irla 

Cloenda del 20è Correllengua 

 
Dediquem aquest autocar a en  Pere Verdaguer i Juanola, gran divulgador del català, que 
participà en la creació dels Estudis Catalans a la Universitat de Perpinyà, de la Universitat 
Catalana d'Estiu i de l’ Institut Franco-Català Transfronterer, va publicà nombrosos assaigs, guies 
i llibres de divulgació sobre història, llengua i cultura; que traspassà el febrer de 2017 
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     PROGRAMA   
  

 6.45 h     A la plaça de la Universitat (porta principal de la 

Universitat). Pagament de les reserves. Cal estricta 

puntualitat. Embarcament. 

 7.00 h Eixida cap a l’autopista de Girona. 

 

 8.30 h  Esmorzar a  l’àrea de l’Empordà (autopista de Girona) 

 

10.30 h     Arribada a la Salses, a la porta dels Països Catalans. 

Trobada amb en Miquel Mayol, ex eurodiputat d’ERC. 

Comentaris a peu del monument. Voleiada d’estelades. 

Cant dels Segadors a la ratlla d’Occitània i els Països 

Catalans.  

   

12.30 h Fem cap a Pollestres per dinar. 

      

13.00 h  Som a Pollestres, dinar de germanor, Restaurant 

Europa.  

 

15.15 h Anem cap a Perpinyà.  

 

16.00 h Plaça Catalunya. Comença la mani. En arribant al 

Castellet, parlaments de Cloenda del Correllengua 

2018 i denúncia del Tractat dels Pirineus. 

 

18.00 h   Ens reagrupem al casal d’ERC de Perpinyà al carrer 

de les Fàbriques Grans. 

 

18.30 h Tornada cap  Barcelona 

 

21,00 h   Aproximadament arribada a Barcelona. 

 

Preu del viatge  i el dinar 35€ 

Reserves  tel.: 638 940 427 

(Eduard). Confirmació al correu: 

claudevolta@hotmail.com  

 

 Pagament a peu d’autocar 

mailto:claudevolta@hotmail.com
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Pere Verdaguer i Juanola Fou un 
escriptor i activista cultural. Va néixer a 
Banyoles, Pla de l’Estany, el 9 d’abril de 
1929 i morí el a Perpinyà l’1 de febrer de 
2017. S’exilià amb els seus pares a 
Perpinyà el 1939. Estudià a Illa, al liceu 
Aragó de Perpinyà i feu la carrera de 
lletres a Montpeller. Exercí de professor i 

de periodista, i impulsà els Estudis Catalans a la Universitat de 
Perpinyà, on impartí classes de català fins a la jubilació l’any 1994. 
Col·laborà regularment a Midi Libre, L’Indépendant i Sant Joan i 
Barres, i també a Serra d’Or, Tele-estel i La Vanguardia, com també 
en programes de ràdio. Tot i que s’inicià publicant reculls poètics en 
francès, aviat es convertí en un dels més actius i brillants promotors 
de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord, amb una 
forta connexió amb les activitats al sud de la frontera. Fundador del 
Grup Rossellonès d’Estudis Catalans i responsable, a l’inici (1969), 
de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada, a través de la premsa i 
dels seus llibres s’interrogà sobre el passat, el present i el futur de la 
Catalunya del nord de l’Albera. 

El Correllengua és una iniciativa popular que se celebra anualment en 
els territoris de parla catalana, amb l'objectiu de mostrar la vitalitat de la 
llengua catalana i fomentar-ne l'ús social. Consisteix en la celebració 
d'activitats de caràcter lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu a diversos 
pobles, barris o ciutats, donant lloc a múltiples Correllengües que 
comparteixen, com a element cohesionador, l'anomenat "Pas de la 
flama" i la lectura del manifest, que cada any s'encarrega a una figura 
de prestigi que s'hagi significat pel seu posicionament en defensa de la 
llengua i la cultura. La coordinació dels actes va a càrrec de la 
Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), Acció 
Cultural del País Valencià (ACPV) i Joves de Mallorca per la llengua.  

El Tractat dels Pirineus (o Pau dels Pirineus) va ser signat el 7 de 
novembre del 1659 per part dels representants de Felip IV de Castella i 
III d'Aragó, Luis Méndez de Haro i Pedro Coloma, i els de Lluís XIV de 
França, Cardenal Mazzarino i Hugues de Lionne, a l'illa dels Faisans (al 
riu Bidasoa, als límits del País Basc Nord), tot posant fi al litigi de la 
Guerra dels Trenta Anys. Una de les conseqüències d'aquest tractat va 
ser la cessió a França del comtat del Rosselló i part del de la Cerdanya. 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0031247.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0068500.xml
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Coordinadora_d%27Associacions_per_la_Llengua_catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3_Cultural_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3_Cultural_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Joves_de_Mallorca_per_la_llengua&action=edit&redlink=1
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ERC: 1931-2018..., 87 anys de 

dignitat, fidelitat, honestedat i 

sacrifici al servei del País. 
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