CRIDA AL
IV APLEC DE TOLUGES
(27 de Juliol de 1969)
TOLUGES: SIMBOL NACIONAL
Arribem ja al IV Aplec de Toluges. La tradició d'aquests Aplecs es va afermant i llur
ressó es va extenent d'un costat a 1'altre deis Pirineus.
Toluges ha devingut un símbol nacional de la democracia catalana. Al seu prat, ja fa
nou centuries, els catalans d'aquells temps s'aplegaren per a establir que les persones
humils i indefenses no podien esser atacades. Els agressors quejen sota 1'anatema i
l'excomunió d'acord amb les idees religioes de l'época.
Dels sinodes i assemblees de Toluges (1021,1027,1065) se'n seguiren d'altres en diversos
llocs de Catalunya que desenvoluparen la idea inicial. Gradualment els pagesos i llurs
possessions, l'arada, els pallers, els oliverars, els ramats, les masies anaren gaudint
d'aquesta protecció contra agressions, incendis i robatoris. La protecció s'extengué als
mercaders, a llurs mercaderies, als mercats, a la valor de la moneda. Fou prohibit als
nobles feudals guerrejar durant llargs periodes per tal de mantenir la pau en la nostra
terra. La persona humana i els sews drets començaven aixi a essser respectats. La Pau i
Treva, institució catalana nascuda a Toluges, s'aná consolidant, i el nostre poble
gaudí d'una protecció que li permeté la pau i l'estabilitat social, i, doncs, la prosperitat
económica.
Al principi tansols nobles i prelats assistien a les assemblees de Pau i Treva. Pero en
adquirir les ciutats una importancia major llurs representants hi foren també convocats. Per primera vegada trobem junts nobles, prelats i ciutadans a 1'assemblea de
Lleida de 1214. D'aquest fet les Corts de Catalunya nasqueren. Fet trascendental, puix
Cataluna dona llavors a l'Europa Occidental la primera reunió parlamentaria. El parlamentarisme, institució fonamental de la nostra democracia europea occidental, neix
a Catalunya. Es la magna aportació de l'esperit catalá a la civilització europea.
Altre desenvolupament — pie de conseqüéncies per als catalans, del moviment de Pau i
Treva foren els pactes signats entre comunitats veïnes, i en especial les valls pirinenques, comprometent-se a no atacar-se i a mantenir la pau — primerenca manifestació
de l'esperit federal del nostre poble.
D'aquelles primitives assemblees de Toluges surten, dones, les primeres mostres de la
democracia i del federalisme que encara avui són les bases fonamentals del pensar
ment politic catalá. Toluges és per als catalans un símbol de l'esperit democratic
nacional, com ho és Guernica per als bascos o el prat de Runnymede per als anglesos
on la Magna Carta els fou atorgada.
TOLUGES AVUI: PAU I GEI£MANOII.
Toluges no és pas un record del passat i d'ideals preterits. Al contrari, Toluges continua essent el símbol vivent d'ideals perennes i actius en l'ánima catalana, la democracia i la pau, la germanor i el federalisme.
El IV Aplec de Toluges ve enguany després de la III Conferencia Nacional reunida a
Avinyó durant la passada Pasqua de Pentecosta, que ha reestructurat el CONSELL
NACIONAL CATALA i ha fet d'ell un instrument més dinamic i eficaç al servei de la
causa nacional i de la democracia. Grácies a la seva nova estructura i al suport d'un
nombre cada dia creixent deis nostres compatriotes el CONSELL NACIONAL CATALA

es troba avui investit d'una major autoritat per a adreçar-se als catalans de totes les
classes socials, deis obrers als burgesos, i de totes les idees democrátiques, de la dreta
a l'esquerra i cridar-los a aplegar-se a Toluges.
Que tots els catalans demócrates i nacionals vinguin a aplegar-se a l'entorn de l'estela
que a Toluges , commemora les antigues assemblees per a fer acte d'afirmació catalana
envers l'esdevenidor deis ideals tan fondament arrelats al cor del nostre poble, Pau i
Germanor, Democracia i Llibertat.
L'Aplec d'enguany ha d'esser una manifestació de la germanor i del respecte mutual
entre catalana de totes les idees. En una democracia tothom té el dret a la llibertat de
pensament i a la seva lliure expressió, i tothom té el deure de respectar el pensa
deis altres. Al16 que és essencial és que pel damunt de tota idea personal, de-ment
grup o de partit hi hagi una cooperació entre tots i una solidaritat nacional al servei
del nostre poble i dels seus ideals col.lectius. Aquesta col.laboració de gent diversa
és el lligam que manté la personalitat d'un poble i la força que li permet marxar endavant. Que hi hagi discrepancies entre els homes és natural. Alit) que cal és saber -les
superar pel bé de tots. Aquest és el que ja fa anys venim anomenant l'esperit de
Toluges. Aquest esperit de respecte, de convivencia i de cooperació entre catalans que
el CONSELL NACIONAL CATALA preconitza és el fonament necessari per a la
renaixença del poble catalá en la gr an empresa de reconstrucció nacional després de
trenta anys de vandalisme destructiu.
Els catalans no podem continuar cercant-nos indefinidament sense retrobar-nos mai
com a nació lliure. Ja és hora de que aquesta situació s'acabi. Cal que el nostre poble
tingui una consciencia, una voluntat i un objectiu nacional. Cal enfortir la consciencia
de que som catalans i res més que catalans. Cal reafirmar la voluntat de continuar
essent catalans en el futur i en totes les circumstáncies. Cal que ens proposem resoltament l'alliberament del nostre poble i treballem per ell. L'experiéncia dolorosa de
moltes illusions frustrades ens ensenya que sense una completa independencia tota
concessió de llibertat cultural, social o nacional, no sera més que aparent, una concessió a precari, corn la Mancomunitat i la Generalitat, a mercé de qualsevol nou cop
de força de la serie ja massa llarga que ens cauen al damuntldes del centre de la Peninsula. Cal a la nostra gent d'avui, i en especial als joves, la decisió Terma, la combativitat, l'esperit de sacrifici. Així es defensaren els nostres passats. Així s'han alliberat
tots els pobles que han reconquerit la independencia. Aquest és el cami a seguir.
Si no podeu assistir personalment a l'Aplec envieu la vostra adhesió escrita a aquest
acte d'unió i germanor catalana al Dr. J. M. Batista i Roca, President del
CNC, 5 Lyndewode Rd., Cambridge (Anglaterra) fins el dia 17 de Juliol, o, fins al
darrer moment, al Sr. Alcalde de Toluges (Pirineus Orientals).
PROGRAMA
Divendres 25 de Juliol Diada de Sant Jaume
Visita als principals monuments del Rosselló:
Catedral d'Elna
Monestir de Sant Miguel de Cuixá
Palau dels Reis a Perpinyá
Casa Pairal al Castellet, Perpinya
Dissabte 26 de Juliol
Actes folklórics a Perpinya.
A les 7 sopar de germanor — Per inscripcions adreçar -se al Sr. Lluís Esteve,
10 Rue Paul Riquet, Perpinya
A les 9 concert d'orga a 1'Església de Toluges

Diumenge 27 de Juliol

APLEC DE TOLUGES
Mati — Passavila fins a 1'Estela de Toluges.
Ofrena des rams de ilorer a l'Estela en representació del Rosselló, Catalunya,
Valencia i Balears.
Missa en catalá a l'església románica de Toluges.
Bailada de sardanes.
Dinar.
Tarda — Conferencia sobre un tema europeista
Anunci deis Premis de Toluges.
Ballets tradicionals catalans.
Recordeu que els Concerts Pau Casals comenten a Prada el 25 de Juliol.
PREMIS DE TOLUGES

Els PREMIS DE TOLUGES que enguany són anunciats serán atorgats en el V Aplec
de 1970.
Grácies a la generositat d'un patriota catalá el CONSELL NACIONAL CATALA pot
anunciar els PREMIS IBERIA per a distingir els millors treballs sobre el tema "Iberia,
comunitat d'estats independents". Els treballs podran esser escrits en base, castellá,
catan, o portugués (compres el gallee). El jurat estará format per persones de les
quatre nations ibériques.
Els premis serán:
PREMIS IBERIA
Primer Premi de 75.000 Pts. i
Segón Premi de 25.000 Pts. als dos millors treballs sobre el tema indicat.
Tercer Premi de 25.000 Pts. al millor ilibre publicat des de 1931 sobre les
nacionalitats ibériques.
`

PREMI TOLUGES DE LA PAU
Premi de 25.000 Pts. al millor treball sobre el tema "La solució deis conflictes
étnics corn a contribució a la Pau".
PREMI FRANCESC MACIA
Premi de 15.000 Pts. al millor treball d'un Jove de menys de 25 anys sobre
el terna "La Declaració de Drets de la Nació Catalana corn a base jurídica
de l'Estat Catalá".
Els treballs que optin al PREMI TOLUGES i al PREMI FRANCESC MACIA haurán
d'esser escrits en catalá.

Tots els treballs hauran de trobar-se en poder del CONSELL ` NACIONAL CATALA
abans del 1 d'Abril de 1970. Enviar-los en dos exemplars al Dr. J. M. Batista 'i Roca, 5
Lyndewode Rd., Cambridge (Anglaterra).
Barcelona i Londres
15 Juny 1969

III CONFERENCIA NACIONAL
La III Conferencia Nacional convocada pel CONSELL NACIONAL CATALA va tenir
Hoc al Palau Municipal d'Avinyó els dies 24 i 25 de Juliol de 1969. La finalitat de la
Conferencia era l'estudi i aprovació d'una nova estructura del CNC que li permetés
una major extensió i eficacia de les seves tasques en vista del seu constant desenvolupament i del suport cada dia major del poble catalá.
Llegides les adhesions rebudes de nombrosos catalans de França, Suïssa, Alemanya,
Gran Bretanya, repúbliques d'América, i, no cal dir, de les Terres Catalanes, el Secretara General dona compte en la seva Memoria dels treballs efectuats des de la II Conferencia (Méxic, Juny 1966) tant en el camp nacional corn en l'internacional.
Aprovada la Memoria fou llegit el report de Tresoreria. Les despeses efectuades
durant l'any passat 1968-69 ascendiren aproximadament a 980.000 pts., Les despeses
previstes per a l'any próxim després de la nova estructuració del CNC pujarán a
1.890.000 pts. Vista la importancia d'aquesta quantitat la Conferencia acordó adreçar
una crida especial a tots els catalans demanant slur contribució financera a les tasques
del CNC.
Seguidament fou comunicat a la Conferencia el projecte de nova estructura del CNC
preparat pel Consell Executiu que l'havia dirigit fins ara.
En la segona sessió de la Conferencia fou aprovada la nova estructura i elegides les
persones per als nous cárrecs. Heus-ací els resultats:
Presidents d'Honor
Pau Casals Josep Carner
J. M. Batista i Roca (Cambridge)
President
Vice-President J. Falco (Londres) .
Vice-President Jordi Vilanova (Londres)
Vice-President A proposar per la Delegado de Méxic
Secretaris
Relacions Interiors
Lluis Esteve (Perpinyá)
Relacions amb l'Exterior Anton Lluc (Zurich)
Relacions Internacionals
J. M. Batista i Roca (Cambridge)
Afers Culturals
Pere Pons i Bosch (Paris)
Manuel Soria (Perpinyá)
Afers Socials
Joan Puig (París)'
Joventut
Informació
Jordi Vilanova (Londres)
J. Falcó (Londres)
Finances
El President i els dos Vice-Presidents residents a Anglaterra constitueixen la Comissió
Permanent per a atendre els afers urgents. La Comissic Permanent i els Secretaris
formen el Consell Central que's reunirá cada trimestre. Esta prevista també la Junta
Nacional composta pel Conseil Central, personalitats i representants d'organitzacions
polítiques, sindicals, económiques, culturals etc. que es reunirá dos cops l'any per tal
d'assessorar el CNC i enser informada de les activitats en curs.
Al final de la Conferencia foren aprovades diverses resolucions referents principalment
a relations del CNC amb altres moviments i fou acordat adreçar un Missatge al Poble
Catalá. Abans de la clausura fou dedicat un minut de silenci a la memoria de tots els
morts per Catalunya i al President Companys que els simbolitza tots, llegint-se uns
mots de la seva vídua. La Conferencia acaba amb l'Himne Nacional.

