Mot del President 2003

Benvolguts amics de tot arreu,

Un cop més sem aquí per vos presentar aquesta segona edició de la Trobada de la
Catalanitat a Catalunya nord
, que enguany anomenem
IDENTI'CAT
, nom que hem triat de manera que sigui més fort per fer sentir la identitat d'aquest país que
tots els catalans del nord portem en nosaltres (i també perquè sigui més fàcil de recordar).

En efecte en aquestes diades esperem que la gent hi vingui nombrosa ja que en aqueixos
temps, on la nostra llengua i el seu ensenyament són posats en perill per consell d'estat
francès i on les discussions per la modificació de l'article 2 de la constitució francesa en favor
de les llengües regionals van malament en el marc de la nova decentralització, pensi que és el
moment de mostrar els nostres lligams a la nostra identitat i a les nostres arrels.

És per això que vos demani, a vosaltres que aneu a veure l'USAP o l'UTC, als que estimeu la
sardana, els castells o bé els correfocs, o també la música catalana tradicional o moderna, de
venir a fer un salt a aquesta gran festa on serà present tota la rqiuesa de la cultura i de la
llengua catalana, i sobretot aquí, la de Catalunya nord, per mostrar que no sem un poble mort,
que sem una comunitat viva i dinàmica.

És per això que vos esperem els dies 29, 30,31 de maig i l'1 de juny al IDENTI'CAT 2003, per
tal de fer sentir la vostra veu amb la vostra presència, de manesra festiva però també
reivindicativa tot passant-s'ho bé perquè d'aquí 15 o 30 anys poguem encara ser orgullosos de
ser catalans del nord, amb una cultura i una llengua viva i reconeguda, en un mot, orgullosos
de la nostra identitat.
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