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S A L U T A C I Ó

Bon dia a tothom i benvinguts a l’Alt Urgell. 
En nom del Consell Comarcal de l’Alt Urgell us desitjo una
bona estada a la Seu d’Urgell i que les setenes Trobades
Culturals Pirinenques siguin profitoses per a tots. Per a mi
és una gran satisfacció estar entre vosaltres, ja que moltes
cares em són conegudes d’altres trobades en les quals he
participat com a ponent. De fet, confio poder aportar algun
treball en jornades properes, ja que estic desenvolupant
alguns projectes.
En primer lloc, el meu agraïment a tots els ponents per les
moltes hores que comporta fer una col·laboració, encara
que la fem per afició o complaença pròpia. Els treballs són
petits o grans, però la investigació cal fer-la. A més, cal
tenir en compte que les administracions no arriben a tots
els àmbits, i si no fos per treballs com els vostres correríem
el risc que molts d’aquests fets locals, que són realitats
vives, passessin a l’oblit.
No tots els fets, esdeveniments històrics, costums o llegen-
des estan estudiats a fons, especialment en l’àmbit local i
comarcal; i és en aquest punt on les Trobades Culturals
Pirinenques juguen un paper molt important. A més,
aquestes jornades aporten sempre idees molt innovadores
per al desenvolupament de les nostres comarques en tots
els àmbits: des del turisme passant pel medi ambient, el
senderisme o la gastronomia. 
En definitiva, es tracta que els pirinencs puguin trobar un
lloc per desenvolupar-se i tenir un treball per poder viure
amb dignitat, ja que hem estat emigrants al llarg de molts
anys.
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Parlar del passat, present i futur i plantejar projectes de desenvolupament per al
nostre territori és quelcom bàsic per poder superar una crisi molt llarga a les
comarques de muntanya.
En nom del Consell Comarcal, em queda felicitar la Societat Andorrana de
Ciències per l’organització de les Trobades Culturals Pirinenques i als ponents,
fer-los arribar el nostre més gran agraïment i que l’intercanvi dels treballs pre-
sentats ens faci més rics i savis en el coneixement del Pirineu.

Moltes gràcies a tothom.


