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- El 8 de de sembré de 1987 s'ha constitult a Perpinyá bmnium 

Cultural Catalunya Nord, amb vista a promoure i a desenvolupar la lien 

gua catalana en tota els campa de la ciencia, de les arta, de la lite

ratura i del pensament a la Catalunya del Nord. La seu de la nova asso-

ciació ás a la Casa Eairal, EL Castellet, 66000 Perpinyá.-

- 3 pintora artistes que viuen al Rosselló, el portugués Chi-

chorro, 1»escoces Goudie Lynch i el perpinyanés Loste han exposat les 

seves obres a l'hall de " La Caixa ", Plaga de Catalunya, a Barcelona, 

durant tot el mes de desembre.-

- Un escriptor sovietic, Vladimir Sangui, de nacionalitat 

nivkh, ha vingut a Perpinyá, a presentar-hi una de les seves obres edi

tada en bilingüe, rus-catalá, per 1'Editorial •* Llibres del Trabucai

re M. Aquella presentació va ser una bona oportunitat per atorgar a 

Vladimir Sangui la medalla de la Ciutat de Perpinyá,— 

- Amb el títol " El Temps deis Anys •*, l'associació Sport 

Entraide Amitié edita un llibre de proverbie, máximes, refranys i can-

gons del País Cátala. El benefici de la venda anirá a l'Institut Pierrr 

Curie, per tal d'ajudar a curar infanta cancerosos. El tiratge de 2000 

exemplars ha estat exhaurit en un sol dia.-

- El 18 de desembre, Jaume Queralt, cronista del diari de 

Perpinyá • L'Indépendant ", ha presentat a la Llibreria Catalana de 

Perpinyá, un recull de poemes, " Sense Recanga de l'Escalp ", editat 

per lee Edicions del Malí de Barcelona.-

- L»Editorial " Llibres del Trabucaire " publica la traque-

ció d'una obra de Ludovic Massé escrita en francés : els trabucaires. 

La versió catalana ha anat a carree de Patrick Gifreu.-

- Le Publicateur posa a llum una obra titulada " Etudes 

Roussillonnaises offertes á Pierre Ponsich 1 editada en bilingüe, ca-

talá-franees, i dedicada a Pere Ponsich, el ben conegut arquebleg i 

historiador rossellones.-

- El malaguanyat Modest Sabaté, abana de deixar-nos, havia 

gravat un casset de contes per a infanta. Una. cbpia d'aqueat será dis
tribuida a les 240 escoles de la Catalunya del Nord. La part musical 

ha anat a carree del cantant Toni Montano del Voló.-
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- L'empresa " Bolloró Technologies • d,Angers ( Anjou ), ha 

adquirit la major part de les acciona de la societat JOB de Perpinyk. 

Aquesta fábrica de paper de cigarrets, d'anomenada mundial, funciona-

va a Perpinyk i Orles d*encá de l»any I838. Malgrat el canvi de deno-

minació, s*hi han mantingut els 250 llocs de treball.-

- £1 divendres 27 de novembre, un grup de financers de la 

zona del Sud-Oest europeu del Hediterrani firmen un conveni de coope-

ració. La signatura de l'acta va fer-se a Barcelona, al Falau de la 

Generalitat. L'objectiu econbmic d*aquella operaciÓ era de fer ofici 

de contrapes, de cara ais potents organismos de 1'Europa del Nord.-

- El 26b Saló Nkutic tindrá lloc a Barcelona, del 30 de ge-

ner al 7 de febrer, al Pare de Montjulc. Per primera vegada, d'encá 

de la creació* del Saló, la proclamado ha estat feta a la Cambra de 

Comerc de Perpinyk, per tal d* impulsar els industriáis de la Catalunya 

del Nord a ser-hi presenta amb una forta participació.-

- L'assemblea general de la Cambra de Comerc i i*Industria 
deis Pirineus Orientáis ha debatut de les perspectives que oferia el 

futur de la Zona Industrial de Sant Caries de Perpinyk, del túnel del 

Pimorent, de la futura tecnbpoli Latitud 42,(instal.lacio d*empreses 

entre Perpinyk i Canet de Rosselló), així com de l'eixamplament de la 

Zona Industrial de Ribesaltes.-

- Els responsables deis 5 departaments francesos que formen 

la regió Llenguadoc Rosselló han adrecat una petició al primer minis

tre francés Jacques Chirac, amb vista a obtenir que el T.G.V.,(Tren 

de Gran Velocitat), passi per Montpeller, Perpinyk i arribi fins a 

Barcelona, cosa que no havia estat prevista al pía inicial, que només 

preveu que el T.G.V. sortirk de París, passark a Bordeus per arribar 

a Madrid.-

- La societat Agrofel,(Agro-Pruita-Llegum), controlada per 

Pascual-France, distribuirk productos de quarta gamma,(netejats, pe

íate i tállate), a partir del mes de mar§ de 1988. Agrofel comencark 

comercialiteant, en bosses condicionades, enoiam, escarola i endivia ; 

de aproa hi inclourk api, col i pastanaga ; eixamplark la prodúcelo amb 

ceba, porro, cogombre i bleda-rave. Completaran la gamma sopes diver

sea i macedbniea de fruita. Els responsablea d»Agrofel preveuen que 

l'empreaa produirk 50.000 boasea dikriea al primer any, 160.000 al 

teroer i que donara treball a 200 persones.-
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- El Slndlcat déla Importadora de Pruita i Lleguma del8 Pi-

rineua Oriéntala, reunit en la aeva 21a aasemblea general, ha eatimat 

que ja a partir de l'any 1990 1'impacte • eapanyol " repercutirá efec 

tea groaaoa a 1'Europa Verda i aixb, principalmente a tota la zona del 

Migdia Mediterrani que, aleañores, entrará probablement en un període 

de turbulenciea econbmiques.-

- Ela productora de préssecs de la Catalunya del Nord topen 

cada any amb problemea de concurrencia mea greus a l'hora de comercia 

litzar ela aeua productes. Tres temes majors van deatacar-ae déla de

bata : la qualitat del producto, la aeva difusió* i l1 estrategia comer 

cial que convé aplicar a cada cae particular. Van participar en aquel 

encontré venedora a l'engrbs del mercat de Rungía,(periferia de Parla 

perb no n'hi havia cap de Barcelona ! .-

- 6.000 vinyatera de la regió del Llenguadoc Rosselló van 

manifestar el dia 2 de desembre de I987t pela carrers de Carcassona, 

per tal de protestar contra la política governamental que perjudica, 

cada any mes, ela viticultor8 del Migdia de Franca.-

- La Coraissió Veterinaria franco-espanyola constituida amb 

vista a lluitar contra la brucel.losi ( malaltia paraaitária del8 ra-

mats ) ha fet conatar que cap caá d'epidemia no havia estat notat du-

rant tot l'any 1987 i que, per tant, el pas deis raraats d'una banda a 

l'altra de la frontera per pasturar-hi no plante java cap problema.-

- La verema de 1987 a'ha efectúat en bastant bones condi

ciona, malgrat una situado" meteorológica ben deaf avorable. Semblaria 

que el context econbmic actual fos propici. Pet i fet, ele preua de 

venda del8 vins subratllen la bona tendbncia.-



SANITAT 

- D'encá del dia 26 de desembre de 1987, la ciutat de Perpi

nya disposa de dos scanners, un a l1Hospital Pdblie de Sant Joan i 

l'altre a la Clínica Privada de Sant Pere. EL scanner,( de l'angles 

to sean, investigar a fons ), és un aparell que permet 1'observado 

del dintre deis individua sense necessitar recorrer en operacions qui-

rúrgiques .-

- La Leishmaniosi deis gossos de Conflent. Uns 15 anys en-

rera, a Conflent, e'hi notaven només uns pocs casos de leishmaniosi, 

com a maxim uns 5 o 6 casos. Avui en dia, s'ha passat la ratlla deis 

IOO ! Aquesta malaltia, que és mortal, tambó* pot encomanar-se a l'ho-

me, encara que només ho faci en periodes de forta calor. Tanmateix, 

una deteccid precoc pot ajudar a curar molts malalts.-

- Els pediatres de tot arreu d«* ̂ «talunya van reunir-se a 
tal/' 

Perpinya, a 1'Hotel del Departament, perrffe"^bescanviar informacions 
relatives al seu ram. S'hi notava la presencia de metges de Montpe-

11er, de Girona, de Sabadell, de Barcelona i de Perpinya.-



POLÍTICA 

- Pierre Guidoni, ex-ambaixador de Franca a Madrid, en el 

transcurs d'una conferencia de premsa, va estimar que l'esborrament 

de la frontera económica entre Franca i Espanya, de 1992, no perju

dicarla en res 1*existencia de l*autoport del Voló, per on transiten 

molt vehicles fabricats al Sud.-

- £1 dijous 3 de desembre de 1987, al seu domicili parisenc, 

moria Guiu Male, President del Consell General, Senador deis Pirineus 

Orientáis i Alcalde de Prada. Tenia 57 anys. D'encá que va poder assu-

mir un carree polltic, no va deixar mai d'obrar amb vista a establir 

i a mantenir lligams cada cop mes forts entre la Catalunya del Nord i 

la del Sud.-

- El senyor Margal Mulció ha estat elegit peí Consell Muni

cipal de Prada per succeir Guiu Male com a Alcalde de l'ajuntament de 

Prada. Abans que no morís Guiu Male, Margal Mulció era primer adjunt 

del batlle.-



- D'encá d'anys 1 panye han desaparegut ele tramvles i els 

antics empedrats deis carrera de Perpinya. Avui en dia, al centre de 

la ciutat, s<5n molt de moda els carrera que fan ostentado de rajóles 

pintoresques, on només poden transitar els vianants.-

- En Jordi Cardona, un industrial de Perpinya ha ideat un 

aparell, el " Libervit ", que és apte per tallar la carrosseria deis 

cotxea accidéntate, tan fácilment com un obrellaunes destapa les llau 

nes de conserva. L*inventor s'ha contactat amb les autoritats compe

tente de Barcelona, Perpinya i altres ciutats catalanes, per tal de 

proposar-los el seu invent.-

- £1 dia 15 de desembre de 1987» els duaners de la part frar, 

cesa de la frontera del Portús van interpel.lar viatgers que portaven 

283 quilos de canem indi (haixix). Els portaven amágate en bosses d*ee 

port, a dina de dipbsits de gasolina, darrera guarniments de portelles 

de vehicles, sota els seients de cotxes i altres lloca inversemblanta. 

- Al cap de meeoa d'una enquesta minuciosa, la policía ha 

aconseguit desmembrar una xarxa de falsejadors de targetes de credit. 

Milers de targetes falses, comprades 60 franca,(1200 pts.), perb ve

ñudos 3000 francs,(60.000 pts.) corrien per Madrid, Marsella, Perpinyé 

i París. Tantos n*hi havia, que ja comencaven a inundar els mércate 

de Bélgica i d'Alemanya.-

- La nit del 5 de desembre de 1987» una tempesta terrible 

va devastar la Costa Vermelia,(Maréame). La forca de les aigües va fer 

esbaldregar párete i cases de vora el mar. Les deterioracions son molt 

importante. Reparar els damnatgea costará molta miliona.-



- Al mes de febrer, des de Begles, que 4e una vila de la 
periferia de Bordeus (Guiena), els servéis de T.V.3 televisaran en 

directo el partit de rugbi que oposara l'equip local i l'U.S.A.Per-

pinyá, en un matx del campionat de Fran?a.-

- Les estaciona d*esquí de la Catalunya del Nord son raoltes, 

perb no totes son conegudes. Tanmateix hi ha Font-Romeu, Firineu 2000, 

Sant Fere deis Forcats, Eina, Er, Puigmal, Formiguera, Pulgbaladó, Ma-

tamala, Mosset i Els Angles. Totes gaudelxen d'equipaments moderna i 

totes esperen els esquiadora procedente de tot arreu de Catalunya.-



- £1 dia 13 de desembre va teñir lloc, a Illa de Tet, l'a-

germanament d'aquest poblé del Rosselló amb Calella de la Costa. 300 

persones van arribar del Sud amb autocars i cotxes particulars per ce 

lebrar l'esdeveniment. Entre ellos, éa ciar, es notava la presencia 
del senyor Bagó i Agulló, Alcalde de Calella.-

- £1 projecte d'edificado d'una Porta deis Palsoa Catalana 

a Salsee de Roosellá va guanyant audiencia cada dia mes. Ja e'ha pas-

sat la ratlla de les 1000 pedrés, que corresponen a les participación 

financeres,(2.000pts.). La subscripcid resta oberta a tots els qui vul 

guin portar-hi la seva quota. La futura Porta assenyalara a tots els 

qui vindran a casa nootra, 1*entrada nord de les Terree Catalanes.-

- Com cada any, a la mateixa temporada, al Ier pis de la 

Casa Pairal de Perpinya es pot visitar l'exposició de pessebres. Aquee 

any, n'hi ha setze.-

- £1 diumenge 6 de desembre va teñir lloc, a la Capelia Sant 

Domeñec, el 4t Aplec de sardanes, organitzat peí Molí Sardanista de 

Perpinya. Aquest any, l'animaven dues cobles, Els Onics del Rosselló 

i la Cobla Sant Jordi.-

- La Companyia de la Ginesta d'Or organitza concursos de 

Jocs Floráis de poesia i de prosa. Cada concursant ha d'enviar abans 

del dia 15 de gener 3 exemplars de 3 poemes o de 3 narracions a la se-

nyora Cristiana Vicens Payré, carrer Josep Jaume, 21 - 66000 Perpinya, 

Tel. 68.50.08.66.-

- Els Pastorets de Hosset van presentar llur peesebre vivent 

el diumenge 27 de desembre, en l'església de Sant Peliu de Guixols.-

- Cada dimecres, a Illa de Tet, la senyora Eliana Comelade, 

autora de mol te llibres de dietética, fa cursos de cuina catalana me

dieval. Els seus cursets son molt concorreguts per les dones d'Illa i 

deis voltants.-



MISCEL.LXNIA 

- Un equip de joves benevols ha empres la tasca no gens fá

cil de restaurar les torres del Castell de Cabrenys (Vallespir). Des 

de dalt de les ruines del Castell» que és del segle Xe, hom pot veure 
la Badia de Roses» la Plana del Rosselló, la Carena de Coetabona aixl 

com el Masáis del Canigó. Antigament, aquellos torres servien de lloc 

d*aguait i permetien bescanviar informado, mitjaneant fums durant el 

dia o foca durant la nit, amb les de Mir, de Cos i de l'Avetera.-

- Una delegado d'Unitat Catalana, ( Moviment Nacionalista 

de la Catalunya del Nord ), condufda per Andreu Barreré, el seu pre-

sident, va participar a la IOena. Festa de Convergencia i Unió, al Pa-

lau de Monjul'c de Barcelona.-

- El Parlament Europeu ha votat una resolució que demana ais 

Estáte que teñen minories etniques,de reconeixer les llengües anorae-

nades reglonals o minoritaries, aixl com les associaclons que es dedi

quen al seu ensenyament. Els dirigente de les escoles catalanes de la 

Catalunya del Nord es feliciten d'una tal decisió.-
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