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Nit de Sant Jordi reivindicativa a la Catalunya Nord 

S'hi ha denunciat l'empresonament i l'exili del govern legítim  

 

Per: ACN 26.04.2019  23:27  

El Palau de Congressos de Perpinyà ha acollit aquest divendres a la nit la 30a edició de la Nit 
de Sant Jordi, una vetllada literària que promou i reivindica el català a la Catalunya del Nord 
on s’han lliurat diversos premis. La jornada ha tingut una sorpresa final amb un discurs gravat 
del president Carles Puigdemont, que ha agraït el suport de la Catalunya del Nord al Principat 
i el compromís amb la defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalanes. ‘Ens heu donat 
sempre aixopluc i sabem que podem comptar amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres perquè 
el nostre combat és el mateix’, ha dit Puigdemont. 

Puigdemont ha lamentat no poder ser-hi físicament però ha agraït l’esforç i el compromís que 
la Catalunya del Nord ha demostrat sempre amb el sud. ‘Heu fet saber a tot el país i a tot 
Europa que podem comptar amb vosaltres perquè gràcies al vostre esforç nosaltres podem 
mantenir aquesta posició’, ha afirmat. ‘Ens heu fet sentir molta esperança en moments molt 
foscos per la Catalunya del Sud i ens heu donat sempre aixopluc i ara ho feu també. Seguiu 
sent un espai de referència i sabem que podem comptar amb vosaltres perquè el nostre combat 
és el mateix’, ha afegit. 

‘Diari d’un judici polític’, per Josep Casulleras 

Rebeu cada dia al vostre correu la crònica i l’anàlisi de tot allò que passa al Tribunal Suprem espanyol 



 
Òmnium Cultural ✔ @omnium  · 26 d’abr. de 2019 

Som a Perpinyà, a la 30a #NitdeSantJordi. El president d'@omnium, @jcuixart, ha fet arribar 
unes paraules a tots els assistents: "Amigues i amics de la Catalunya Nord: felicitats per 30 
anys de compromís sincer amb la cultura i la vida. Saber-nos junts fa que tot valgui la pena" 

 

 
 
Òmnium Cultural ✔ @omnium  

Felicitats a tots els guanyadors de la #NitdeSantJordi a Perpinyà. En aquesta la nit de les 
Lletres Catalanes ens reconeixem col·lectivament i celebrem una llengua que ens 
agermana#SomCultura pic.twitter.com/x0qmVr2LDw 

22:42 - 26 d’abr. de 2019 

 
 
 



El president també ha dit que els catalans volen parlar la seva llengua i que no volen haver-se 
de justificar. ‘Volem el suport de les administracions en la defensa de les llengües i, 
especialment, les minoritzades com la nostra’, ha insistit. Puigdemont ha afirmat també que 
espera que en pròximes edicions pugui ser-hi i que per molts anys nord i sud es puguin 
continuar donant suport en la defensa de la causa comuna de la llengua catalana’. 

La presidenta d’Òmnium Catalunya Nord, Montserrat Biosca, per la seva banda, ha celebrat el 
trentè aniversari de l’acte i ha dit que cada vegada hi ha més gent que vol estudiar català fora 
de l’escola. Com ja ha passat en els darrers anys, l’acte ha tingut un marcat to reivindicatiu. 
Enguany, un gran llaç groc ha presidit l’escenari i també les taules s’han decorat amb roses 
vermelles i grogues. 

En referència a l’evolució dels guardons, ha dit que enguany el premi de periodisme ha tingut 
més participació que mai. Durant l’acte, la majoria de discursos dels representants de les 
diferents administracions i dels premiats han fet referència a la situació del Principat i a 
l’empresonament dels presos independentistes. A més, s’ha llegit una carta que Jordi Cuixart 
ha escrit per a l’ocasió on ha felicitat a Òmnium Catalunya Nord pels ’30 anys de compromís 
sincer’. 

Els premis 

Durant la celebració, s’ha lliurat diversos premis, la majoria literaris, dedicats a la promoció 
del català a la Catalunya Nord. El més destacat i més ben dotat econòmicament és el Premi 
Catalunya Nord, valorat en 2.000 euros i que entrega l’Institut d’Estudis Catalans, als millors 
treballs documentals sobre l’ensenyament del català a la regió. Enguany, el guardonat han 
estat Claudi Balaguer per ‘Estudi lingüístic d’un fragment dels cartularis inèdits de Julià 
Bernat Alart: els llibres dels cònsols de Vinçà (1349-1459)‘. 

El Premi Joves Escriptors, que atorga el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, 
reparteix tres guardons que distingeixen treballs de les escoles primàries, els col·legis i els 
liceus premiats amb 500 euros cadascun. En aquesta edició, la guanyadora de primària ha 
estat la classe de Cicle 3 de la Bressola de Nyils per ‘Una medalla penjada a la paret’. El 
premi pels col·legis se l’ha endut Gilles Triquet, del Pompeu Fabra Soler, per ‘UCPT‘. 

En la categoria de liceus, les guardonades han estat Flora Mermí i Fanny Mucciolo, del liceu 
Aragó de Perpinyà, per ‘Testimoni d’exili’. En l’àmbit de la poesia, el Premi Francesc Català, 
que atorga Òmnium Nacional i que està dotat amb 1.000 euros, ha estat per a 
Roser Reixach per ‘Esgrafiat d’un enyor’. 

La vetllada literària també ha premiat la categoria Narrativa per a Infants amb el Premi Pere 
Verdaguer, dotat amb 400 euros i que concedeix la Vila de Perpinyà. El guardó ha estat per a 
Gisela Galí per l’obra ‘En brut’. 

En l’àmbit de la divulgació i el periodisme transfronterer, el Premi Ramon Juncosa que lliura 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà i que està dotat amb 1.200 euros, ha estat per Roger 
Escapa, pel reportatge ‘Elna, bressol d’exiliats’, emès el 30 de març d’aquest any al programa 
‘El suplement de Catalunya Ràdio’. 

Finalment, s’ha lliurat dos premis més. El d’Economia UPE 66 Comarques Nord Catalanes, 
que cerca encoratjar les relacions transfrontereres i que ha estat per Fabrice Lorente, president 



de la Universitat Via Domitia Perpinyà. El Premi Joan Blanca, concedit per la Vila de 
Perpinyà, ha recaigut en la Cobla la Mil·lenària i la Colla Gegantera de Perpinyà. 

 
Nicolas GARCIA @GarciaNicolas66  
J’ai voulu au nom du Département avoir une pensée pour les prisonniers et les exilés 
polítiques catalans et leur famille. Et particulièrement aux 3 Jordis Cuixart, Sanchez i Turull. 
Tous affrontent une farce de procès dont le verdict ne sera pas une blague @RadioArrels 
@jcuixart 
Intervé @GarciaNicolas66 amb un discurs ferm, com no podia ser d'altra manera en ell des de 
#CatNord. Comença recordant els Jordis un ##SantJordi més, especialment @jcuixart 
@omnium jutjat i empresonat #NitStJordiCatNord  
 

 
0:18 - 27 d’abr. de 2019 
 

 

 
Josep Puigbert @puigbertjosep  
La #NitStJordiCatNord a #Perpinyá recorda la injusta situació dels #presospolítics i dels 
exiliats catalans. L'acte fa una defensa de la nostra llengua davant els embats que ha hagut de 
patir al llarg de la història. El President @KRLS hi va participar des de Waterloo 
10:05 - 27 d’abr. de 2019 



 

 
Casa a Perpinyà @casagovperpinya  
La @casagovperpinya lliura aquesta nit el Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme 
Transfronterer. Aquest és un dels diversos guardons que es concedeixen en el transcurs de la 
Nit de Sant Jordi d'@omnium #CatalunyaNord. 
22:23 - 26 d’abr. de 2019 

 

 

 
Casa a Perpinyà @casagovperpinya  
El director @puigbertjosep, la presidenta @omnium #CatalunyaNord, el vicepresident CDPO 
@GarciaNicolas66 ,la regidora de cultura @MairiePerpignan i el president @iec al 
lliuraments dels premis de la XXX Nit de Sant Jordi, organitzada per Omnium 
#CatNord22:01 - 26 d’abr. de 2019 

 

https://imatges.vilaweb.cat/catalunyanord/wp-content/uploads/2019/04/Premiats-Nit-

Sant-Jordi.pdf 


