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La presentació de les onzenes trobades l´ha de fer el Jordi Abella,
que és el cap de la casa on ens trobem, jo en faig la introducció
si voleu. De fet, és un plaer tornar novament a l’Ecomuseu, a
Esterri d’Àneu, on es van dur a terme les segones trobades. 
Avui és una satisfacció poder donar continuïtat a aquestes
Trobades Culturals Pirinenques, que han arribat a l’onzena edició.
Aquest any tenim el goig que hem pogut ampliar les entitats
convocants. En el programa veureu que cada vegada som més.
Però la part de dalt no està del tot coberta. Disposats més o
menys en situació al territori, arribem des de la Vall d’Aran i la
Ribagorça, ara fins al Conflent, el Vallespir i el comtat de Besalú,
és a dir la Garrotxa. La propera etapa és arribar al mar cap al sud-
est i cap a l’oest. Ja no ens falta tant…
Pensem que cadascú hi aporta el millor del seu territori, el millor
en el sentit que busquem. Les entitats que convoquen l’acte
busquen els ponents entesos en el tema i, per tant, aquest any en
què parlem de patrimoni i turisme al Pirineu, els ponents
provinents de tots els territoris hi aportaran les seves experiències
en els seus àmbits de coneixement.
Tots tenim patrimoni. Tots volem donar-lo a conèixer i que vingui
turisme. Patrimoni de tota mena, històric, romànic, de natura…,
de molts tipus, i el que volem és conèixer el que tenen els altres,
donar a conèixer el nostre i tot això finalment recollir-ho en una
publicació que es presentarà en l’edició següent.
És un petit miracle any rere any. Cada vegada costa més poder
publicar però hi anem arribant, a poder tenir el llibre d’aquestes
trobades perquè transcendeixi tot el que s’hi exposa. L’any que
ve, allà on anem, que encara no sabem on, suposo que aviat ho
tindrem més clar, podrem presentar el llibre Patrimoni i turisme al
Pirineu, de la mateixa manera que avui es presentarà aquí el llibre
El patrimoni festiu del Pirineu, de les anteriors trobades, que es
van realitzar a Ripoll l’any 2013. 
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L’edició del llibre és també una coproducció entre institucions dels territoris pirinencs: el
ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra, l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i
l’Aran, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, l’Institut Ramon Muntaner,
el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Patronat Francesc Eiximenis
de la Diputació de Girona i l’ajuntament de Ripoll. A tots els agraïm la seva sensibilitat
envers l’àmbit de la cultura pirinenca.   
Anem pas a pas pel Pirineu. I realment és molt necessari i el retorn s’ho val, el repte és
il·lusionant i no volem defallir. Per tant, tirarem endavant, i com més siguem, millor. 

Moltes gràcies a tots per ser aquí, i als ponents per haver preparat i lliurar-nos el vostre
coneixement.


