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B E N V I N G U D A

Bon dia a totes i a tots. 
Gràcies, Jordi, per convidar-me a fer la benvinguda d’aquesta
onzena edició de les Trobades Culturals Pirinenques. Us hauria de
fer una confessió. Em trobo una mica cohibit perquè, és clar, estic
davant de gent molt ben preparada en temes de patrimoni, de
cultura del Pirineu… La veritat que mai no han sigut el meu fort
tots aquest temes.
Però, bromes a part, penso que gràcies a la tasca que
desenvolupeu tots vosaltres cada dia, persones com jo i d’altres
podem aprendre cada dia una mica més del nostre país. Aquesta
és l’onzena edició. La primera es va fer a Andorra i la segona aquí
a Esterri; per tant, ho aprofitem i en celebrem l’aniversari.
Aquesta onzena edició és important perquè tots els que som aquí
som conscients de quant costa tirar endavant projectes i donar
continuïtat a tots els projectes culturals. Sobretot en el moment
econòmic actual. Tots ho sabem. Falta de voluntat política, falta
de pressupost, falta de convicció, falta de moltes coses… 
Aleshores, jo penso que trobar-nos avui aquí a Esterri, a la seu de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, celebrant l’onzena edició de les
Trobades Culturals Pirinenques, ens ha d’omplir d’orgull i us ha
de motivar per no defallir mai en el vostre treball. Per a
l’ajuntament d’Esterri i per a mi, com alcalde, ens enorgulleix
tornar a repetir i tornar a acollir aquesta trobada. Vull agrair la
tasca que fa l’equip de l’Ecomuseu. I també agrair el suport que
hi donen totes les institucions, fundacions, associacions, etcètera,
però sobretot, el de tots vosaltres, els que sou aquí i els que no,
que amb la vostra dedicació sou els màxims responsables que
aquest esdeveniment i d’altres es puguin repetir any rere any. 
Moltes gràcies a tots i continueu fent gran aquest nostre petit
gran país, que és el Pirineu.
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