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Christian Bourquin: les idees en funció del lloc.

Quin és el C. Bourquin que enganya a la gent? El de Perpinyà o el de Montpeller?

En declaracions fetes per el  president de la regió en la cerimònia anual dels “Voeux à la presse”,  
Christian Bourquin, imbuït en el seu rol de president amb capital a Montpeller, ha renegat públicament 
de  totes  les  seves  accions  fetes  en  la  seva etapa  de  president  del  Consell  General  en  favor  de la 
superació de la divisió fronterera entre la Catalunya Nord i les comarques gironines, afirmant que “cal 
ser realista, i fer creure que el nostre futur està girant-se cap a Girona és enganyar la gent.”, per afegir  
que “qui pensi que Catalunya Nord pot tenir un futur fora de les fronteres estatals, comet un error 
polític i estratègic”.
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya ens felicitem de que el president de la regió es vegi en la 
necessitat de fer aquestes declaracions, senyal clara que les inèrcies i dinàmiques nord catalanes passen 
justament per aprofundir i millorar les relacions amb la Catalunya autònoma malgrat el jacobinisme 
que ell mateix encarna aixecant barreres i fronteres.
Així mateix ens demanem quin és el C. Bourquin “que enganya a la gent”? Aquell que fins fa poc era 
president del Consell General i copresidia l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, o el d'ara, 
que des de Montpeller sembla haver oblidat les seves actuacions en favor de superar les fronteres amb 
el Sud i que mira  permanentment cap al Nord?
Finalment, dir que no calia que ens recordés que “estem dins la república francesa, amb una capital 
regional que és Montpeller i una capital nacional que és París”. Sem plenament conscients d'aquest fet i 
és justament la voluntat de canviar-ho una de les raons que impulsen als homes i dones d'Esquerra 
Republicana de Catalunya a treballar dia a dia. Perquè nosaltres si que creiem que la Catalunya Nord 
pot tenir un futur fora de les fronteres estatals franceses.

Perpinyà, 14 de febrer de 2012
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