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DIUMENGE 5 DE MAIG DEL 2013 A LES 11H30 A FRANÇA 3 LLENGUADOC I ROSSELLÓ
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Servei de communicació - 04 67 20 30 65 - daniele.mutel@francetv.fr
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Languedoc-Roussillon :
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Retrobeu-nos al Facebook !

Présentació :
Elsa Panadès

Durada : 
26 minuts

VOUS ÊTES
AU BON ENDROIT

SOCIETAT / Una llei pel català
Júlia Taurinyà, Frédéric Savineau
Dissabte 13 d’abril, més de 5000 personnes van declarar el seu amor a la llengua catalana. La Potone-
jada pel català va ser tot un èxit. Pels carrers de Perpinyà l’ambient era festiu i alhora reivindicatiu. Moltes 
associacions i ciutadans demanen més drets pel català. Volen una llei que protegeixi les llengües minori-
tàries de l’estat francès, estat que de moment s’hi nega : La ratificació de la carta europea de les llengües 
regionals no és més a l’ordre del dia i la llei Peillon marginalitza encara més l’ensenyament del català. 

CULTURA / L’art, motor econòmic
Marc Tamon, Frédéric Savineau
Apostar per la cultura per desenvolupar l’economia. És la convicció de Joséphine Matamaros, figura 
emblemàtica de l’art a la regió. En la seva qualitat de vicepresidenta del Consell Econòmic i social del 
Llenguadoc i Rosselló, n’acaba de fer la proposició a Europa. Brussel•les prepara en efecte avui els seus 
programes de finançament per al període 2014/2020 i demanda a cada regió d’escollir tres o quatre eixos 
forts. Sinistrat econòmicament, el Llenguadoc i Rosselló es pot jactar d’un passat major en la història de 
l’art.

RETRAT / Hugues Argence, Caçador d’imatges
Joan Lopez, Philippe Georget
És un caçador d’imatges i un amant de Catalunya. Desprès d’haver treballat França endins durant molt 
anys, el fotògraf  Hugues Argence torna al país.
La seva fam de catalanitat i el desitg de retrobar les arrels el van portar a banda i banda del Pirineu per 
plasmar personatges, paisatges i monuments.
Una visió molt personal per fer conèixer el seu territori que es pot retrobar cada mes en la revista CAP 
Catalogne. 

MÚSICA / 4 nois dins de la Tramuntana
 J. Lopez, A. Sabatier
Són els 4 nois catalans dins de la tramuntana…. 
Els Blues de picolat celebren enguany els seus 20 anys de carrera. Una trajectòria musical durant la qual 
el grup es va passejar d’un blues swing a un blues gospel… amb fins i tot una secció de vent. Però avui dia, 
la banda torna als orígens amb unes adaptacions d’estàndards americans. 6 escriptors nord catalans han 
participat a l’aventura. 
Al final, un àlbum autèntic… una veritable petita perla del blues de casa nostra.

VIURE AL PAíS
CATALÀ

Montpellier, 30 d’abril del 2013


