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Catalunya Nord 
Altres notícies 

comunicat de la Bressola, obertes les matricules per l'UTL, continua la vaga d'urgències hospitalà-
ries, la llista unitària d'esquerres per Perpinyà ja té nom i vídeo d'Òmnium Cultural.  

Per: Teo Vidal i Sol, Coordinador i Responsable legal + Maria Benejam Berger Redactora en cap 
(Benevols)  
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* La Bressola ha fet  un comunicat en defensa de 
la unitat de la llengua a tots els Països Catalans. En aquest comunicat, que podeu llegir íntegra-
ment clicant al mot ‘comunicat diuen: ‘Els atacs a la llengua catalana semblen no tenir aturador. 

Més de 350 anys de repressió no han estat suficients? Quan encara no ens hem refet de l’anunci 

del Ministeri d’Educació francès de tancar el concurs de professors de català de secundària el 

2020; veiem com l’Estat espanyol ara obliga el País Valencià a comunicar en castellà amb les 

administracions catalanes i balears i atempta, un cop més, contra la unitat de la llengua. Des de 

La Bressola, escoles catalanes a Catalunya Nord, denunciem aquesta nova agressió lingüística i 

ens reafirmem en el compromís de treballar per l’ús i la dignitat del català, la llengua pròpia i 

comuna dels Països Catalans….. ‘ 

 

* Oberta la matrícula per assistir a la UTL 
(Université du temps libre ). 

Creada el novembre de 1985 per la vila de Per-
pinyà, proporciona l’organització, el funciona-
ment i la gestió, i la Universitat que dóna suport 
a l’animació pedagògica, la UTL experimenta 
un èxit creixent. Ofereix cicles  de conferències li-
teràries, històriques, científiques impartides per 
professors universitaris, experts o personalitats lo-

cals. Podeu consultar el programa per aquest curs aquí. Si  voleu matricular-vos  en aquesta univer-
sitat, oberta a tothom, la seua seu es troba al 52 del carrer Foch a Perpinyà. Està oberta cada 
matí de les 9h30 a les 11h30. Podeu enviar també un correu electrònic a l’adreça: utl@mairie-
perpignan.fr. També podeu trucar al 04 68 66 33 13 / 04 68 66 33 14. 



* La vaga d’urgències hospitalàries compleix sis 
mesos. Sis mesos després que comencés la vaga a 
totes les urgències hospitalàries de l’estat francès, 
267 serveis a tot l’estat francès continuen en vaga. 
A Catalunya Nord, l’hospital de Perpinyà, és un 
del serveis que fan aquesta vaga. Una vaga que 
s’està mantenint malgrat les recents propostes de la 
ministra de Salut, Agnès Buzyn. Aquest moviment, 
que va néixer a París a mitjans de març, sembla 
que s’arreplega i s’estén ara a totes les regions de 

França. A la Mega -regió segons l’ARS (l’Agence Régionale de Santé) dels 63 serveis d’urgèn-
cies de la regió (36 públics i 27 privats), 14 es veuen afectats per la vaga de personal paramè-
dic i 10 d’ells també fan vaga el personal mèdic . Generalment s’assignen als vaguistes. És a dir, 
han d’estar presents al seulloc de feina. 

* Eleccions Municipals 2020 a Perpinyà l’es-
querra continua les seues reunions per una llista 
unitària. Continuen les reunions dels diversos mo-
viments progressistes, fins ara agrupats en la dita 
‘Liste citoyenne’, que des del passat divendres, és 
diu ‘ L’Alternative’. Recordeu que, ERCN és 
una de les organitzacions que ja intervé en 
aquest moviment. De moment encara no han de-
cidit qui encapçalarà la llista, ni han tancat el 
programa. Faran una pròxima reunió el 5 de 

novembre. 

*El nostre vídeo d’avui es d‘Òmnium Cultural. 
Penjat ahir diumenge al seu canal de Youtube l’en-
tital cultural diu: ‘A les portes de conèixer la sen-

tència del Judici a la Democràcia estem preparats 

per continuar defensant-nos amb la no-violència 

de les decisions arbitràries i lleis injustes de l’Es-

tat espanyol. Ho hem fet sempre i ho tornarem a 

fer els cops que calgui. Amb determinació, paci-

fisme i la voluntat de protegir els drets de to-

thom’. 


