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ECONOMÍA 

- " HOÜSSILLOW ALIMENTAIRE ", 1«última cooperativa d«l Ros-

Eello que dediques encara la sera actiritat en el ram 

de la confiturería i de la conservería de fruita amb 

xarop, ha deixat d'existir. Ha passat sota control de 

1»empresa parisenca POTISA, ( 30, rué du Kefin, Orly 

Senia 330, 94537 RUNGIS Cedex ). Els responsables de 

POTISA diuen que necessitaran invertir 600 milions de 

pessetes per reviscolar 1*empresa, redregar el timó i 

donar a la prodúcelo l'impuls indispensable. 

L*any 1970, Roussillon Alimentair» ocupava 350 assala-

riats permanents. A l'hora de passar sota control de 

POTISA, se n*hi comptaven només 38, incloent-hi el Con-

sell de Direcció. 

( Roussillon Alimentaire, Avinguda Murville, 66240 Sant 

Esteve del Monestir. Tel. 65.92.30.95 i 68.92.09.20 ) 

- Miquel Peñaranda, antic jugador del XIII Cátala deis 

anys 60, ha deixat de banda la pilota ovalada i ha cre-

at una empresa de rentar roba. La firma engegada el 82, 

ocupa avui en dia 1200 m2 a la Zona Industrial d*Elna, 

( Rosselló ) i dona feina a 23 dependente. La maquina

ria de la fábrica és apta per rentar 5 tones diáries de 

roba. Peñaranda confia que l'activitat de la seva empre

sa arribará al rendiment máxim el dia oue caurá la fron

tera entre Franca i Espanya. 

( LOCALINGE - Carretera de Perpinyá, n° 21 - 66200 SLHA. 

Tel. 68.22.63.13 ) 

- Uns deu anys enrera, Joan Kiquel BLANC treballava peí 

compte de la firma alemanya de xocolata d'anomenada mun

dial KINDER. Hi cresva joguines mináscules que els noiets 

trobaven dintre d'un ou de xocolata. Avui en dia, en 

Joan Miquel viu a Reiners ( Conflent )• Hi dedica la se

va activitat en la creació de biliars especiáis i de 

joguines del seu invent. 

( J.M. BLANC, Reiners, 66400 CERET. Tel. 68.87.25.84 ) 



ECONOMÍA 

- La rosquilla éa un pastís gairebé desconegut a la Cata

lunya del Sud i que, tanmateix, gaudeix de molta fama 

a la del Nord. Arles ( Vallespir ), ée la capital incon-

testada de la rosquilla. Joan TOURCN n'és el rei. L»any 

1972 9e li va atorgar la medalla d'or de la pastisseria 

i confiteria francesa. 

( Joan TOURON, Placeta d'Avall, 66150. Tel. 68.39.10.47) 

- Una 30 anys enrera la industria espardenyera donava ocu

pado a 400 obrers de Sant Lloren? de Cerdans. El dia u 

dfoctubre de l'any passat va tancar la darrera fábrica 

del genere. Perb, tal com el Penix reneix de les prbpies 

cendres, la Unió Espardenyera de Sant Llorenc torna a la 

vida sota la denominada Vallespir Sandalies. 

40 railions de pessetes i anudes en material han permes aue 

aquesta resurreccio es produís. El Consell Directiu compta 

que 1'empresa podrá fabricar 25 mil parells d*espardenyes 

cada any, repartits en models variats. 

( Vallespir Sandalies, 66260 Sant Lloren? de Cerdans ) 

- L'any 1975, Ramón Mitjavila va crear una empresa amb vis

ta a fabricar persianes enrotllables i venicianes. Hi tre-

ballava només ell, amb un aprenent. L'any 1983, Mitjavila 

obre una filial a Pigueres... i una altrs a Italia ; L'any 

1984, una al Canadá ; l'any 1965, una a Alemanya ; l'any 

1966, una ais Estats tfnits ; l'any 1966, una a Portugal. 

Mitjavila está que la diversitat deis llocs d*implantado 

de sucursals li ajudará a digerir millor la caiguda de les 

fronteres europees. 

Diu que crear una fábrica a Madrid equival a posar un peu 

al mercat argentí ; i obrir-ne una altra a Lisboa és po-

sar-ne un a Brasil. 

( Mitjavila Empresa, Carretera de Narbona - 66000 Perpinyá. 

Tel. 68.64.01.84 - 68.64.60.33 - 68.64.60.34 ) 



AGRICULTUHA 

- Bis responsables del sector agrícola del Departament 

del Pirineu Oriental han organitzat un concurs amb 

vista a recompensar la creativitat així com la innova-

ció en el ram de 1*agricultura. Han estat seleccionáis 

per participar a la fase final del concurs agricultors 

de : 

- Ribesaltes ( Rosselló ) , que fan venir plantes en 

hivernacles, sense fer servir térra com a suport. 

- Tarerac ( Fenolleda ), que han muntat una establa mo

derna on crien ponéis. 

- Perpinyá ( Roeselló ), que han ideat una máquina de 

plantar bulbe de flore* 

• Prats de Molió ( Vallespir ), que han reviscolat la 

ramaderia al Vallespir. 

• PtcMRosselló), que condicionen i comercialitzen sar

menté de vinya embolcats en fulls de materia plásti

ca, per fer- rostides. 

- Killars ( Rosselló ), que fan venir créixens en cri-

aders artificiáis. 

- Perpinyá ( Rosselló ), que, grácies a unes semiesfe-

res de plástic,,obtenen enciams de fulles blanques. 

- Arles ( Vallespir ), que s*han dedicat a l'agricul-

tura biológica a muntanya. 

- Elna ( Rosselló ), que han introdult la informática 

en la gestió d'explotacions agrícoles. 

- Plañeses ( Fenolleda ), que han tornat a introduir la 

cultura de l*ametller. 



POLÍTICA 

- El Comité de Solidaritat amb Pere Bascompte ha organit-

zat una serie de manifestaciona amb vista a frenar i, 

si éa possible, fer anuí.lar el procos d'extradició que 
está instrult contra el refugiat polític. Pere Bascomp

te está detingut en una presó de Montpeller. 

Una trentena d'entitats i organismee catalana i franee-

sos fan costat al refugiat i participen a manifestaciona 

fetee a favor seu. 

- Uta " LLISTA CATALANA • será present a les elección» mu-

nicipals, que tindran lloc el diumenge 19 de marc prop-

vinent. La "Llista Catalana • és una emanació" de " UNITAT 

CATALANA ", moviment polltic Nord- Cátala preeidit per 

Andreu Barreré. Conduirá la " Llista Catalana " Jaume 

ROURE, membre fundador de la Bressola, d'Uaitat Catalana, 

Presides* de 1'Editorial " El Trabucaire " i Vice-Presi-

dent de la Penya Barcelonieta. 

La LLISTA CATALANA té la Seu Social al n° 13 de la Plaga 

del» Poilus, 66010 Perpinyá. Bustia Postal n° 2058 . 

660II Perpinyá Cedex. 

- L»Alcalde de Perpinyá, Pau ALDüY, ha presentat a la Pren

sa el seu 6e Equip Municipal, per tal de poder complir el 

seu 6e aandat com a alcalde. 

S'hi noten les absencies de Lluls Lliboutry, delegat a la 

Casa Pairal ; de Salvador Fernández, delegat de Cultura 

Catalana. Per altra banda, Pere Becque, advocat catalanis

ta i hi ha fet una 

entrada nolt remarcada. 

- Un dinar-debat ha reunit, a la Seu d'tJnitat Catalana, Jau

me NUALART, diputat d'I.C. al Parlament de Catalunya i 

•la dirigente d'tJnitat Catalana, a la Seu del Moviment, 13 

Placa déla Poilus. El tema central del debat ha voltat en

tona deis Palsoe Catalana i Europa. 

- Jsrdi PUJOL, Presltemt de la Gemeralitat te Catalunya, 



POLÍTICA 

J«cqu«« BLAlíC, Preai««at de la Regió Llenguadoc Roaae-

116 ( Koatptller ) i Marc CENSI, Preiiáeat de la Regió* 

Migdia Piriaeu ( Toloaa de Llenguadoc ), a*haa reuait 

a Perpinya aab riata a aaaaatar lea baaaa d'una futura 

Euro- Regió. 

-O-O-O-

SOCIETAT 

- Roger GROS, Prefecte del Departaaent del Piriaeu Oriea-

tal, Reaat MARQUES, Preaideat del Coaaell General i Pau 

ALDUY, Alcalde de Perpinya han iaaugurat el nou aparca-

aent per cotxea " Cleaeaceau ". Eata totalaeat iaforaa-

titzat. Coaata da 50© lloea te parquia. Funciona aoada 

aab targeta «leetroaica. Podaa aatrar al garatge aola 

ala rahialaa aeaae al eeaduetor. 

- L*Hotel DEL3ENY que, á'eacá t*aaya aeayorajara a l*ea-

trada aord de Perpiayá, ha eatat tirat a térra. El auba-

tituira un edifiei nou de la eadeaa hostelera " IBIS ". 

Aqueat eonatara de 6 niaoa, de 100 habitación» aab bany, 

rellotge, teleri«ió i telefoa. Totea 100 «ataran iaaeno-

ritzadea i eliaatitzadea. 

S*eatrenará «1 15 de juay d*aqueat aay. 

- L'Aaaeablea General de la Federado Sardaaiata del Roa-

selló ra teair lloc a Elna ( Rosselló ) el direndrea 20 

de gener. Hi assistien 200 delégate de foaenta. 

Roger RAYRAL ha eatat recondult en la sera funció de Pre-

sident. 

( Pederacid Sardanista del Rosselló, Carrer Roaain Rplland, 

66190 COTLLIÜRE. Tel. 68.82.16.10 ). 

- A fináis de febrer s*ha estrenat a Perpinya un tercer pont 

sobre el riu Tet. La finalitat de l'obra éa fer-hi transi

tar ela rehiclea que ran en direcció a Prada, Canet de 
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SOCIETAT 

Roeselló o Narbona i reduir els col.lapses endemics que 

congestionen el centre de Perpinya. 

- La S.lf.C.F. ( Sooietat Nacional Francesa de Ferrooarrils ) 

co.ipta que el T.G.V. ( Tren de Gran Velocitat ) no arri

bará a Montpeller abana de l'any 1997» la qual cosa sobre-

entén que la línia Londres-Barcelona haura de teñir pacien

cia i d'esperar, con a minia, uns 8 anys. 

- Al cap de 2 ariys de prores i de contraprores. una estació* 

de sismología ha estat instal.lada definitirament a la 

Fortalesa Liberia de Vilafranea de Conflent. L'estació 

consta d'un sismometre electromágnetic, d'un sistema de 

tractament d'informacions i d'una emissora de comunicado* 



ESPOHT 

» La Regió Llenguadoc Hosselló va demanar i ha aconseguit 

organitzar els «Toes Mediterranis de 1993. Bis responsa

bles locáis volen aprofitar 1*empenta que resultará de 

les Olimpiades de 1992 que tindran lloc a Barcelona,per 

realitzar una manifestado esportiva de gran volada,tal 

com no se n*ha vista mai cap per les seves terres. 

- El Club Náutic del Barcares ( Rosselló ) organitzará a-

quest any, els dies 5 i 6 d'agost, una competició náu

tica, de • Catamarans ". 

Per altra banda, el President del Club, Miquel Claret, 

té la intenció* de crear una escola de navegació" amb ve

la per a noiets de 8 a 12 anys. 

- El Centre Eqüestre d'Amelia els Banys ( Els Banys d'Ar

les ) ha estat inaugurat a principi del mes de gener.El 

complex esportiu, segons diuen els responsables, será 

un pol d'atracció molt fort de cara a la gent que viu 

ais municipis de l'Alt i Mitjá Vallespir. 

- Avui en dia, les Estacions d'Esquí de Cerdanya ja no 

compten gaire amb la neu natural per atreure clientela 

i funcionar bé durant la temporada hivernal. Aquest any 

els canons pacífics de les estacions d*esquí han escam-

pat mes neu artificial pels pendents de muntanya, que 

no pas els ntivols del cel. 

Pirineu 2000, Pont-Romeu, Els Angles i Eina, que gaudei-

xen de prou bateries de canons, no dissiraulen la seva sa-

tisfacció. En canvi Sant Pere deis Forcats, Puigbaladó, 

Er i Puigmal, que no en disposen, fan cara de prunes 

agres. 



PAÍS 

- Una cobla mes va néixer a la Catalunya Word el dissabte 

7 de gener a Sant Esteve del Monestir. Li han posat el 

nom de • Cobla del Mil.lenari. L»edat mitjana déla md-

sics no arriba ais 21 anys. ( el raes jore encara no ha 

complert els 14 ).La finalitat de la Cobla del Mil.le

nari, igual com el de totes les cobles éa tocar sarda-

nes. ( Joan Miquel POUS, carrer de les Treilles s/n°, 

66190 Cotlliure. Tel. 68.82.34.49 

- El President Jordi PUJOL mes catalans del Sud i del Nord 

han commemorat el 50e aniversari de la H retirada " a 

La Vajol, a Les Ules ( Vallespir ) i a Sant Cebriá de 

Rosselló. 

- El Crematori de Canet de Rosselló ha estat inaugurat el 

divendres 13 de gener. No s'ha divulgat el nom del qui 

l'ha estrenat. Abans que no funciones, les incineracions 

havien de fer-se a Montpeller ( Cccitánia ). 

( Pompes Fúnebres del Rosselló, Placa Gambetta, 8, 66000 

Perpinyá. Tel. 68.51.30.20 ) 

- Els Angles, municipi del Capcir, s,han dotat d*un complex 

esportiu nou, amb piscina, bbwling, SFuna, etc. La realit-

zació del conjunt, que ha costat a la ratlla de 100 mili

ons de francs ( 2 mil milions de pessetes ), ha estat to-

talment pagada amb fons propis de l'estació d*esquí. 

- Les obres fetes amb vista a edificar-hi un barratge han 

comenijat a Caramany ( Penolleda ). Jpcques BLANC, Presi

dent de la Regió Llenguadoc Rosselló hi ha tirat la pri

mera i simbólica palada. Potser será ell el qui hi tira

rá la darrera pels volts de 1992. 

- Jaume COÜPET, Alcalde de Canet de Rosselló vol concretar 

un proyecte molt ambiciós : de la Platja de Canet, vol 

fer-ne el Port del Sol. La cosa, si es concreta mai, co-
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PAÍS 

brírá 24 hectárees , resguardará al recer deis seus molls 

2.00C embarcacions de turisme i ocupará 1500 persones. El 

pressupost del conjunt puja a mes de 50 mil milions de pes-

setes. 

Admes que es realitzés, s1estrenarla d'ara a 7 o 8 anys, 

és a dir pels volts de 1996. Encara no s*hi ha fet res, 

perb, només de fer-ne esment i ja es mobilitzen les tro

pee deis partidaria del projecte i les deis seus adver-

saris. 



CULTURA 

- Renat MARQUES, President del Consell General del Piri-

neu Oriental, i Pau ALDUY, Alcalde de Perpinyá, han de-

manat molt oficialment al Ministre Francés de Cultura 

la creació d'un C.A.P.E.S. ( Certificat d'Aptitud Pro-

fessional d*Bnsenyament Superior ) de cátala. Els pro-

fessors de cátala de la Catalunya del Rord, l'Associa-

ció* Catalana d'Estudiants, aixl com totes les entitats 

culturáis i para-culturals de la Catalunya del Nord 

s'han llancat en la campanya a fi d'obtenir la creació 

del diploma. 

- L'exposició itinerant " Corts i Institucions Catalanes " 

era present a la sala Aragó de l'Ajuntament de Perpinyá 

del 20 de gener al 5 de febrer. Han col.laborat a la se-

va organització el Servei d'Arxius, el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya així com els Mu-

seus PUIG i RIGAUD. 

- TERRA NOSTRA, 1»Editorial de Ramón GUAL acaba de sortir. 

És el n° 64 de la revista. El seu títol és : VSRNET... 

fa temps. Els col.lecccionistes de Terra Nostra poden 

reservar-ne un exemplar prop Ramón Gual, 66400 Codalet. 

Tel. 68.96.10.84 

- Rotlla SERRES, Director de la Coral l'Oliu Tolugenc i 

catalanista de soca-rel, acaba de fer publicar un lli-

bre rt TOULOUGES EN ROUSSILLON » a la Impremía M. Pric-

ker de Sant Esteve. 

Aquesta obra, que relata la vida deis tolugencs del se-

gle XVIle al XXe, ha estat realitrada gracies ais Arxius 

Municipals de Toluges. Consta de moltes il.lustracions. 

Llibreria Coste-Torcatis c/ Mailly, 66000 Perpinyá. 

Llibreria Catalana, Placa Joan Payrá, 7, 66000 Perpinyá. 

Tel. 68.34.33-74 



MISCEL.LANÍA 

- Al proper mes de setembre, la ciutat de Perpinyá estre

nará el Primer Festival de Potografia de la seva histo

ria. La voluntat dele responsables 4a que la manifesta

d a arribi a envergadura estatal. 

Patrocinará els actes el setmanari parisenc PA3IS-MATCH 

Grup Filipacchi. 

Les activitats del Festivals*orientaran vers tres direc-

cions : 

a).- Manifestacions de cara al món esportiu i de l'es-

pectacle. 

b).- Conferencies que tractaran de la fotografia. Hi par

ticiparan el Director Fotografié de la Pravda, el 

Fotbgraf personal del Papa i Stefánia de Mbnaca. 

c).- Animacions diverses, tal com correspon a tots els 

festivals. 

La Ciutat de Perpinyá, el Consell General del Pirineu 

Oriental així com les Cambres Consulars del Departament 

hi faran una aportaci<5 financera conjunta de 32 milions 

de pessetes, entre els 90 milions a que pujará el Festi

val. 

S'ha previst d'organitzar un concurs de fotografies so

bre el tema : la Ciutat de Perpinyá, el Departaraent del 

Pirineu Oriental i els Pobles deis voltants de Perpinyá. 
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