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Com ja és habitual, qui organitzarem les Trobades culturals
pirinenques l’any següent som els qui fem la cloenda de l’ac-
te. Aquesta vegada, de nou, després que per primer cop
també fos a Andorra que se celebressin les primeres Troba-
des, ha tornat a reprendre’n l’organització la Societat Andor-
rana de Ciències. Més ben dit, l’organització de les Troba-
des no l’ha deixat de dirigir mai la SAC, si bé cada any és una
entitat cultural representativa de la comarca on se celebren
les Trobades aquell any qui n’organitza l’esdeveniment.
Vull felicitar l’Àngels Mach, l’Antoni Pol i tots als amics de la
SAC per impulsar aquesta iniciativa, a la qual any rere any
ens hem anat afegint cadascuna de les comarques pirinen-
ques, i sobretot per vetllar amb tenacitat i amb mà esquerra
per la seva continuïtat.
Com cada any, hem pogut fer una petita immersió a les diver-
ses realitats pirinenques. Quin és el coneixement i el saber
que interessa i difon cada comarca, quina és la seva expe-
riència i perspectiva sobre el turisme o el comerç, les seves
festes, el seu patrimoni… Al meu entendre, el que té més
interès de les Trobades és la posada en comú de les expe-
riències, dels coneixements i de les realitats de cadascuna
de les comarques. Aquest any hem conegut la realitat sis-
mogràfica pirinenca, els orígens de La Patum de Berga o la
promoció turística d’Andorra. 
L’any que ve se celebraran a Puigcerdà, durant tot el dissab-
te 20 d’octubre. El tema serà La frontera: els Pirineus ho han
estat i ho són, i s’escau particularment que sigui a la Cerda-
nya que en parlem.
Us convidem a tots a assistir-hi, per saludar-nos de nou,
aprendre una mica més de les nostres realitats i compartir-
les.
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