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Avui dimecres és faran diversos homenatges i commemoracions. 
També, com sempre, hi haurà actes al Fòrum obert, fem un repàs: 

– A les 12h del migdia es farà un acte commemoració: Pompeu Fabra a l’exili. Amb RAMON 
GUAL (Terra Nostra), JOAN TALARN (president de la Diputació de Lleida) i JORDI CASASSAS 
(Universitat de Barcelona). 

– Quatre hores més tard, a les 16h al cementiri de Prada de Conflent  es farà una Ofrena floral 
a la tomba de Pompeu Fabra.  A les 17h hi haurà un altre acte de commemoració En record 
d’Eva Serra, historiadora i activista. amb AGUSTÍ ALCOBERRO (Universitat de Barcelona), 
BLANCA SERRA (lingüista) i ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona). 



En quant a les jornades, – l’ANC a les 16h45 farà 
una Taula de debat: Com articulem la construcció dels Països Catalans en el context de cada 
territori? amb ELISENDA PALUZIE (presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana), TONI 
INFANTE (president de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià), DANIELA 
GRAU (Assemblees Territorials de Catalunya Nord de l’Assemblea Nacional Catalana), 
JAUME SASTRE (Assemblea Sobiranista de Mallorca) i, com a moderadora XESCA OLI-
VER i CRESPÍ (secretaria nacional de l’Assemblea Nacional Catalana). L’Assemblea Nacio-
nal Catalana, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià i l’Assemblea Sobiranista de 
Mallorca formen el Consell Federal d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans. 

En quant al Fòrum obert  a les 18h hi haurà tres actes : Presentació del llibre Nova Catalanitat: 

Psicoestètica Espinaltiana de Pere Masó i Panella per part de l’autor. 

Els Amics de la Bressola organitzen la  Projecció 
del documental La Bressola: 40 anys d’immersió a la Catalunya Nord. A la projecció li seguirà 
un debat amb la presència de moltes de les persones protagonistes de la nostra història, dels nostres 
presidents així com també del director del documental, en Xavier G. Ubiergo. Podeu llegir el comu-
nicat de la Bressola. 

Finalment  Presentació del llibre I la mort tindrà el seu domini de Rosa Calafat 
per l’autora, SEBASTIÀ SERRA i AINA SERRA RIPOLL. 

 


