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ECONOMÍA 

- Ele productea dita de nova tecnología o, també, de quarta gamma, 

que es venen a punt de ser cuinats o consumits crus, han fet una 

entrada espectacular en el camp de l1economía rossellonesa. Aques

ta branca recent de l'economia ha trasbalsat els tradicionals sis

temes de distribueió" de la fruita, de la verdura i deis llegums. 

Les empreses Chassalad, ( Santa Eugenia de Rossell6t 66270 El So

ler, 200 obrera ), Crudi,(66440 Torrelles, proveldor exelusiu 

d'enciam Iceberg deis Past-Food Mac DonaldJ,I Agrofel,( Agro-Pruita-

Llegums), soeietat Pascual Franca, competeixen per la conquesta 

déla mercata, en una rivalitat comercial feroc. 

- Les exportacions d'enciam del Rosselló* en direccié a la República 

Federal d'Alemanya a*han mantingut a un bon nivell, malgrat la con

currencia molt forta que els fan els productora holandesoa, velns 

déla consumidora alemanys. 

- La. industria tapera, bastant important a la comarca del Valleepir, 

depen totalment de la produeció surera. Tanmateix la reducei<5 con

tinua deis boscos d'alzines escanya cada intent de desenvolupament 

que fan ele industríala d'aquest ram. 

- Ela intercanvis entre la C.C.I. ( Cambra de Comer? i d'industria ) 

del Departament déla Pirineus Oriéntala amb la C.C.I. i de Navega

d o de Girona van intensif icajit-se. Hi ha, d'una part i de l'altra, 

una voluntat innegable de lligar contactes cada cop mes estreta. La 

C.C.I. deis P.O. té a la disposició de les empreses del NordTque 

voldrien exportar cap al Sud, informa ció* molt documentada. ( C.C.I. 

Perpinyá, Tel.68.35.66.33. 

- Joan Merou, un perpinyanéa exiliat a Maretz, ( Plandes Franceses ) , 
ha ideat un recurs de recuperado deis excedents fruiters, concre-

tament els préssecs. En treu una beguda que ha batejat : Peché mi-

gnon, ( Pecat gentil j. S'interessa molt en l'invent Johnny Walker, 

president de la ben coneguda marca de whisky. 

- Jaume Coupet, vice-president de la C.C.I. deis P.O. ha dimitit del 

seu carree. Ha invocat raons de feina. Per altra banda, pero conti

nua essent alcalde de Canet de Rosselló. 

- Joan Marti, alcalde de Cervera de la Marenda, té per cert que el 

T.G.V. ( Tren de Gran Velocitat ; produirá efectos negatius sobre 

l'economia del departament. Cada capellá prega per la seva capella 

i convé fer precís que Cervera és 1*actual cap d'estado del ferro

carril francés i que podría perdre aquest privilegi. 



AGRICULTURA 

- £1 col.legi d'ensenyament agrícola de Tesa manté lligams raolt forts 

amb els seus hom61egs del Sud. Sis dies II i 12 de febrer, una dele

gado d,ensenyament agrícola ha anat a Tesa, a informar-s•hi sobre 

1'TÍS de la informática en l'automatització deis hivemacles, la ges-

ti<5 de les explotacions agrícoles, la venda al pdblic, etc.. 

( Col.legi de Tesa, 66200 Elna, Tel. 68.22.49.06. 

- 7 caves cooperatives del Nord i 6 del Sud ( Baix Priorat ) volen 

Hangar al mercat, conjuntament, un vi de taula de gran qualitat. 

La fase final de 1'operada les ha conduldes a produir un vi d'alta 

gamma, perfc tambó a demostrar que els vinyaters del Nord i del Sud 

saben treballar junts. 

- El report anual relatiu a l'evolucid de les arees vitícoles del De-

partament de les Pirineus Orientáis fa esment d'una disminució de 

500 hectárees de vinya o, sigui, I f> del total plantat. 



POLÍTICA 

- fil Conseller General Henat Marques, Alcalde de Sant Lloren? de la 

Salanca, ha estat elegit president del Consell General deis Piri-

neus Orientáis. El President Marques se sitúa al centre de 1*es

pectro politic. No é*s ni untraviolat ni infraroig. Ha succel't al 

carree del malaguanyat Guiu Male, que pertanyia a la mateixa fami

lia política. 

- La veu corre amb insistencia, que el Govern Francés está oposat a 

fer fer obres d*excavaci<5 que conduirien a la construccid del túnel 

del Pimorent. En resposta a aquesta posició, el govern andorra hau-

ria demanat ais Servéis del Ram deis Ponts deis Pirineus Orientáis, 

un estudi amb vista a fer edificar una carretera de gran tránsit, 

que uniría 1*Andorra a Tolosa de Llenguadoc. 

- Caries GasMiba, diputat cátala al Parlament Europeu,(convergencia), 

invitat per la junta directiva d'Unitat Catalana, va tractar el 

tema de les llengües minoritaries no oficiáis, a la sala Aragó* de 

Perpinyá. D'enca de sempre els governs francesos s*han negat a ad-

metre 1*existencia d*unes tais llengües en ei seu territori o, si 

mes no, no han fet amb moltes reticéncies. 



ESPORTS 

- Notfl Brazas, molt conegut a la Catalunya del Nord per les seves 

antigües activitats rugbístiques i per la seva actual dedicació 

ais esports, ha estat homenatjat amb la Medalla de la Joventut i 

deis Esports. (Joventut per abans i esports per ara). 

- La segona cursa pedestre transpirinenca, llarga de 35 quil&metres, 

tindrá lloc el proper 27 de marc. Sortirá de Pigueres i arribara 

al Voló. Corn l'any passat, s*hi espera una nissaga grossa de con-

cursants. 

- El dissabte 13 de febrer, a la tarda, T.V.3 va transmetre en di-

recte i per segona vegada, un partit de rugbi de l'Ü.S.A.P. Per-

pinyá. I, per segona vegada, l'Ü.S.A.P. va perdre. La pregunta és: 

és que no ni ha una correlació entre la presencia de l*una i la 

mala sort de l*altre ? 

- 3& Amilcar, Pord, Jaguar, ¿almson, Hotchkiss, Chenard & Walker, 

Berliet i altree cotxes antigats, ( 1918 - 1960 ), van saltar fora 

de Perpinyá, van passar esbufegant per Prada, Sallagosa, la Seu 

d'ürgell, Andorra, Porté Pimorent, Pont-Romeu, Montlluís, la Lla-

guna i van anar a raure a Querigut ( Arleja ), terme de la IOena 

Croada Blanca. 

- Iu Banal i Lloren? Nicole, dos cerdans,que intentaran recorrer la 

carena pirinenca des del País Base fina a Catalunya { Banyuis de 

la ¡Harenda ;. Amb sabates d*excursionismo o amb esquís de neu. 

Compten empassar-se entre 15 i 25 quil&metres diaris, la qual cosa 

els fará trastejar per cingles i valls durant dues setmanes, o tres, 

o quatre, o... 

- Un projecte de creacié d*un conjunt de camps de golf ( 54 forats ; 

a la zona Cornelia del Bercol/Montescot podria concretar-se ben 

aviat. La familia Jonqueres d*0riola, propietaria, ha cedit 220 

hectárees de terreny. Ningrí o gairebé ningú no sap quants centims 

va implicar la transaccid. Si el projecte es concreta, mitjangant 

hoteis, piscines, escoles de golf, clubs hípics i altres diverti-

ments es creará una cosa com 100 llocs de treball. 

- La Penya Barcelonista Ferpinya fará arribar a Barcelona 40 aoves, 

tots voluntaris olímpics. El president del Barca els ha ofert ti-

quets per assistir al partit de fútbol Barca/Leverkusen. Els joves 

visitaran les instal.lacions olímpiques. Els rebrá un representant 

de la Generalitat al Centre d'Esplugues de Llobregat. La Caixa d'Es-

talvis del Rosselló s*ha fet carree del transport. 



PAIS 

- La Fundacid Prestigi Perpinyá, que agrupa molts artesans de la 

Catalunya del Nord, ha tingut la seva assemblea general al fe-

brer. Prestigi Perpinyá defensa, valoritza i promou el patrimo-

ni artlstic cátala. El seu president és Rafel Solé, Gal* Derroja, 

66000 Perpinyá. Tel.68.5I.47.I0. 

- Els monitors d'esquí de les estaciona de Cerdanya van a cursos de 

cátala, per tal d'adaptar-se a la conjuntura. De fet, la clientela 

del Principat va creixent cada any. 

- Les escoles La Bressola (H.L.M. LOPOPA 66000 Perpinyá, tel 68.66. 

50.0I)i Arrels ( Bd. Desnoyers 66000 Perpinyá, tel 68.52.29-39., 

en fer cíasses de oatalá han plantejat problemes de societat ais 

successius governs de l'Estat francés. L'obstacle financer amb qué 

topen avui aqüestes escoles és la resultant directa del desafiament 

que han gosat fer al monolitisme cultural francés. La Federació de 

Defensa de la Llengua,(Casa Pairal, El Castellet, 66000 Perpinyá), 

que agrupa 140 associacions de la Catalunya del Nord, fa gestions 

desesperades prop les autoritats oficiáis, per tal que no raorin 

les escoles catalanes. 

- La F.E.N.E.C. (Federació* Nacional deis Estudiante de Catalunya ) i 

la de la A.CE. (Associació* Catalana d'Estudiants) volen mantenir 

relacions cada cop mes fortes. Aquesta voluntat reciproca va conso

lidar—se amb la reunid que van fer les dues meses, a la universi-

tat de Perpinyá, el diumenge 21 de febrer. 

- 200 estudiante de 1'I.U.T.(lnstitut üniversitari de Tecnologia) de 

Perpinyá van anar amb 4 autocars a Barcelona. A mes de la fábrica 

Motors Ibérica, de la Caixa, deis museus, deis estudis de televisid 

i de radio, alld que mes va colpir-los va ser l'explosid del nacio-

nalisme cátala. Un tíó^d1entre ells va tornar de Barcelona amb molt 

bona impressid, un 47# diu que hi tornará, un Ibf> s'interessa per 

la llengua catalana. 

- L a 6ena calcotada d*Arrels va reunir el diumenge 6 de marc, al Pare 

de Claifont de Toluges, mes de 300 persones entorn de cebes d'El 

Vendrell i de Valls. Van separar-se, no pas les cebes sind les per

sones, donant-se cita per l'any vinent. 

- L'agermanement de Canet de Rosselld i d'Alcudia de Mallorca va fent 

via, tot i que sembla estrany agermanar dos pobles que ja sdn ger-

mans. 

http://Tel.68.5I.47.I0


( 2 ) PAÍS 

- La Maria del Mar Bonet será en Terres de Rossellá el dissabte 19 

de mar?. Cantará al teatre municipal de Perpinyá. Crganitza el con-

cert la Bressola, escola catalana que es troba enfrontada amb pro-

blemes financers greua. 

- El Cense11 Municipal de Perpinyá ha decldit la construcció de dos 

p&rkings urbana subterranis. Un a la Plaga de Catalunya, ( 200 

llocs ) i un de cara al Castellet,( 100 llocs ). Els dos funciona

ran al mes de setembre. 

- La Uhiversitat de Perpinyá s'engrandeix amb una secci<5 pluridisci-

plinária de ciencies humanes i socials. 

- Eliana Comelade, especialista de cuina catalana, seguéix fent cur

sos culinaria a Illa. Cada dimecres de les 10 a les 12 i, la tarda, 

de les 3 a les 6. 

- La generositat catalana es manifestará una vegada mes. Albert Costa, 

de Perpinyá, conduirá una delegado* del Lion's Club, que portará 

una bomba funcionant amb l*energia solar, per tal de proveir d'ai-

gua potable un llogaret árid de Mauritania. 

- Arles de Tec ha commemorat el 13 de febrer la tradicional festa de 

l*<5s. La correguda maldestra de l'ós pela carrera del poblé hi ha 

suscitat interés, pero cap incident. 

- E.D.F.(Electricitat de Franca) acaba de fer editar un tríptic bi

lingüe francés/catalá. Una tal cosa ée una veritable revolucid, so-
bretot quan se sap l'esperit centralista que regna en totes les em-

preses estatals. 

- Els estudiants de 1*I.U.T.(Institut üniversitari de Tecnologia) es-

tan constituint un fitxer que enclourá el nom deis catalans d'arreu 

del món, per tal de fer-ne el cens i, eventualment, d'ajudar-los 

a resoldre els seus problemes. Les informacions s*han d*enviar a 

I.Ü.T. Camí de la Passió Vella, 66000 Perpinyá. 



CÜMURA 

- El grup de Teatre " Ultrera H de Sureda ha estrenat, a la sala de 

les festes del poblé, dues obres de Jaume Llong : Gregori fa parte, 

i un Conseller Municipal content i enganyat. El ptíblic hi ha reser-

vat una acollida mes que calorosa. Ben aviat, el grup Ultrera fará 

la volta ais pobles de l'Aspre i de l*Albera, per tal de presentar-

hi el seu espectacle. 

- Vicent Sanchis, director de la revista El Tempe,(Valencia) i Fulviá 

Nicolás,tcap de redacción, van presentar el seu periodic a la Lli-

breria Catalana de Perpinyá. El Temps ha iniciat una serie de 3 ar-

ticles referents a la Catalunya del Nord. El primer és molt ben do-

eunentat i molt pertinent. 

- El museu Rigaud,(carrer de 1'Ángel,66000 Perpinyá,tancat el dimarts) 

exposa pinturee d*artistes de la Catalunya del Nord. S,hi poden ad

mirar obres de l'Esteve Terrus, Pere Bruñe, Camil Descossy i molts 

altres. 

- Daniel Tosi ha succeít al senyor Druet a la direccid del Conserva-

tori de Música de Perpinyá. Tosi va néixer a Perpinyá el 1953. Di-

rigeix 1'orquestra Perpinyá Catalunya. 

- Els responsables polltics del departament aixi com els diferente 

grups catalans de la Catalunya del Nord mostren una voluntat comu

nitaria de participar a la celebració deis 1000 anys de Catalunya. 

Dna tal unanimitat val la pena estar subratllada. 

- La Gábia de Vic, grup teatral ben conegut, presentara una de les 

seves obres : Set i mig, el dia 30 de marc a Perpinyá. La represen-

tació de la Gábia entra en el marc de la celebració del IOé aniver-

sari del C.D.A.C.C. (Centre de Documentacio i d'Animació de la Cul-
» 

tura Catalana, 42 Avinguda de Bran Bretanya 66000 Perp.Uiy*i). 



MISCEL.LÁIÍIA 

- Amb Mariraunt, ha arnbat a la llum una cobla mes a la Catalunya 

del Nord. Va actuar per primera vegada el 6 de marc a ILLA. El 

pdblic, entuaiaste, va atorgar-li la menció excel.lent. Val a dir 

que el mestre Max Havart havia anat vigilant-ne atentament les 

repeticions. 

- Sis abonaments telefónica déla Pirineua Oriéntala arriben a la 

ratlla del8 170.000, per una poblado global de 350.000 habitante. 

A Perpinyk, 50.000 persones disposen d'un telefon. 

- La P.E.N.E.C. ( Federado per ala Espais Naturals i d'Ecologia Ca

talana )(B.P.n°2O58-660II, Perpinyk Cedex), que no cal confondre 

amb la P.E.N.E.C. (Pederacié Nacional déla E8tudiant8 Catalana ), 

ni amb el Fennee, guineu de les regiona aahárique8, la P.E.N.E.C. 

dones, ha concedit ele seus premis anuals. El Penec d'or ha anat 

conjuntament a l'equip deis bombers d'aviació de Marinyana ( Pro-

venca ) i ala Bombera d'Argelers per la seva intervenció al raes 

d'agost de 1987, que va salvar el castell de Valmí ( Vallespir ) 

d'un incendi forestal. 

- De tots temps, Catalunya ha estat una térra d'auxili. I la Catalu

nya del Nord no é*8 l'excepcid de la regla. Davant el Palau deis 

Congressos de Perpinya, una barca vietnamita recorda l'epopea, 

ocek a través, d'alguns refugiats asiática. Aquella petita corauni-

tat manté la seva cultura. Peí febrer, ha celebrat l*any nou, que 

és el del Dragó. 
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