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Cloenda

Les Trobades Culturals Pirinenques són una oportunitat de
compartir les diferents inquietuds que ens mouen a les enti-
tats culturals del territori pirinenc, de sumar esforços per a
un projecte comú, per a comunicar-nos presencialment
almenys un cop l’any i en la seva concepció itinerant fan que
puguem conèixer de primera mà els nostres territoris.
Mil anys d’història des de Sant Ermengol han estat un
reclam perquè els ponents de l’Alt Urgell ens hagin posat al
dia en diversos àmbits del coneixement dels seu territori, i
els ponents procedents de les altres contrades s’hi hagin
pogut sumar i fer-nos partíceps del seu. Hem compartit la
natura, l’astronomia, el patrimoni arquitectònic religiós, la
forma urbana, l’art, l’artesania, l’arquelogia, la difusió de
projectes culturals, l’edició, la societat, les relacions, el
desenvolupament i el turisme. 
En aquest acte de cloenda de les 7s Trobades Culturals
Pirinenques volia manifestar que és un goig poder continuar
duent-les a terme any rere any amb continuïtat des de que
es van iniciar les primeres a la seu de la Universitat d’Andorra
a Sant Julià de Lòria l’any 2004 amb la complicitat de
l’Institut d’Estudis Ceretans i el Col·lectiu Pirineus Cultural,
ara Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. I també
poder incrementar el nombre de ponències presentades i les
entitats que s’hi han anat afegint en la seva itinerància,
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i PirineuFòrum, el Centre
d’Estudis Ribargoçans i l’Àmbit de Recerques del Berguedà,
el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès i l’Institut
d’Estudis Aranesi, enguany hi hem sumat els Amics de
Besalú i el seu Comtat. La nostra intenció inicial era arribar
de costa a costa fent participar entitats de tot el Pirineu, ara
ja ens queda poc per arribar al Cap de Creus, i tot i que



Setenes Trobades Culturals Pirinenques

tenim contactes amb el País Basc, ens falta fer trajecte al mig i al nord que confiem
s'anirà fent amb el temps.
A Andorra som concients de les dimensions reduïdes del país i de que hem de
sortir i contactar amb els territoris veïns. Abans hom es relacionava a les fires,
però després del 1993 es va anar a Madrid i a Paris, a Bruxel·les i a Nova York i
es va perdre el contacte amb el territori més immediat.
La Societat Andorrana de Ciències, en aquest sentit d’obertura, fa 23 anys que
organitza una Diada Andorrana a Prada de Conflent a la Universitat Catalana
d’Estiu. Fa uns anys es va voler tractar la relació d’Andorra amb els seus veïns i
ens vam adonar que era molt diferent amb els veïns del sud i els del nord, per
aquesta raó es va fer en dos anys diferents. Joan Planella que va participar-hi
quan era tinent d’alcalde de Puigcerdà ens va llençar el repte de que calia
poder coneixer-nos més i fer més projectes junts. La SAC va fer la proposta, i a
rel d’aquest inici van començar les Trobades Culturals Pirinenques a Sant Julià
de Lòria a Andorra, i van continuar a Esterri d’Àneu, Organyà, el Pont de Suert,
Ripoll, Berga, enguany a la Seu d’Urgell i l’any que vé a Escaldes-Engordany. 
Els companys de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ens han posat el
llistó molt alt per que fa el poder de convocatòria i l’organització logística, espe-
rem que el tema que sigui escollit per l’any vinent pugui fer que les següents
trobades a Andorra siguin també atractives. 
Per tant us convidem a participar a les 8s Trobades Culturals Pirinenques i us
emplacem a que us reserveu aquesta data del darrer dissabte d’octubre per a
poder-les compartir junts a la Capital de la Cultura Catalana 2011, Escaldes-
Engordany.
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