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P R E S E N T A C I Ó

Quan vàrem iniciar les Trobades Culturals Pirinenques, l’any
2005, fa vuit anys, a Sant Julià de Lòria, amb la complicitat
del Col·lectiu Pirineus Cultural i l’Institut d’Estudis Ceretans,
un dels companys fundadors, en Joan Obiols, ens deia per
què en dèiem primeres si no sabíem si hi hauria les segones
i que potser era millor, de moment, parlar-ne individualment.
Però hem anat evolucionant: ara anem per les vuitenes, i en
la seva itinerància hem fet la volta per mig territori pirinenc,
passant per Esterri d’Àneu, Organyà, el Pont de Suert, Ripoll,
Berga, la Seu d’Urgell i ara per Escaldes-Engordany, dins els
actes de la Capital de la Cultura Catalana 2011. 
I en la seva continuïtat hi hem anat integrant noves entitats
fins a les deu que som ara, des del Comtat de Besalú fins a la
Ribagorça i la Val d’Aran, passant pel Ripollès, el Berguedà,
la Cerdanya, l’Alt Urgell, els Pallars i Andorra. En aquest tra-
jecte s’hi han anat afegint l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i
PirineuFòrum, el Centre d’Estudis Ribagorçans i l’Àmbit de
Recerques del Berguedà, el Centre d’Estudis Comarcals del
Ripollès i l’Institut d’Estudis Aranesi, els Amics de Besalú i el
seu Comtat i l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.  
Els territoris pirinencs tenen problemàtiques comunes, com
les males comunicacions i la baixa demografia, perquè la
seva població ha marxat cap a les ciutats, i cal buscar noves
idees per veure com potenciar-los. Una de les maneres, en
el pla cultural, consisteix a trobar-nos, parlar-ne i reflexionar-
hi. L’altra és donar a conèixer les aportacions desinteres-
sades que fan els diversos ponents en una publicació que
transcendeixi en el temps, i això fer-ho any rere any.
Les Trobades Culturals Pirinenques són una oportunitat de
compartir les diferents inquietuds que ens mouen a les entitats
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culturals del territori pirinenc, sumar esforços i en la seva concepció itinerant fer
conèixer de primera mà els nostres territoris.
El tema La marca ‘Pirineus’ es va triar perquè és possible, i no s’aprofita en totes
les seves possibilitats. Cadascú amb les seves marques pròpies però tots amb una
marca conjunta. Potenciar aquests territoris, repensar-los conjuntament, cadascú
posant-hi la seva part és el nostre repte. Sols i aïllats ja sabem on podem arribar,
junts encara no ho sabem. Continuem-ho provant, doncs!
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