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P R E S E N T A C I Ó

Per a mi, el fet que després d’onze anys tornem a tenir les
jornades aquí, a Esterri, en el marc de l’Ecomuseu és un enorme
plaer, sobretot tenint en compte que també estem de celebració.
Fa vint anys que el vam inaugurar. 
En vint anys, com a tots vosaltres, ens han passat moltes coses.
Les coses han anat canviant molt, algunes per a bé i algunes per
a mal, però el fet que les jornades es continuïn realitzant és un
molt bon senyal. El fet de poder-nos trobar un cop a l’any és
important, primer per compartir coses i després per reflexionar
plegats sobre cap on hem d’anar, quin ha de ser l’àmbit de futur
del Pirineu. Aquesta era la idea marc que ens va acompanyar en
el moment de seleccionar el tema d’aquest any. Per què parlar de
turisme? 
Creiem que estem en un moment en què des del sector cultural
ens hem de posicionar en el tema turístic, hem de reflexionar dins
d’aquest àmbit, i sobretot hem de crear estratègies conjuntes.
Sembla evident que el maridatge turisme-cultura al Pirineu és
bastant inevitable. De fet, comença a haver-hi experiències molt
interessants en aquest sentit. I per això em semblava que era un
àmbit de reflexió prou important per plantejar aquestes noves
jornades. Indubtablement la resposta ha estat molt bona, i ho
testimonia la gran quantitat i qualitat de les comunicacions i
ponències presentades. 
Aquestes jornades ens permetran posicionar-nos una mica més i
reflexionar globalment sobre quin és el paper de l’àmbit cultural
i patrimonial en un sector que, no sols en l’àmbit del Pirineu sinó
en l’àmbit de tot Catalunya, és estratègic en aquests moments.
Per tant, crec que avui serà un bon dia per treballar, per
reflexionar, per discutir i com sempre ho farem amb tota la bona
companyia possible i amb tota la familiaritat possible. És a dir, per
qualsevol cosa que necessiteu, ja ho sabeu, aquí estem i
endavant. Moltes gràcies per haver vingut.
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