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XII Trobades culturals pirinenques

Benvolgudes, benvolguts
Estic molt orgullós de poder donar-vos la benvinguda a aquestes 
XII Trobades culturals pirinenques. Aquesta benvinguda us la faig 
en nom de tota la vila de Prada, vila arrelada en la catalanitat, seu 
de la Universitat Catalana d’Estiu des de fa quasi bé cinquanta anys 
i ara fa poc de Vallroc, el centre transfronterer d’estudis catalans 
Pau Casals, aquest lloc magnífic on ens trobem actualment i on, 
com un símbol, celebrem aquest primer acte transfronterer. 
Cada any, les Trobades culturals pirinenques tracten d’un tema 
diferent i avui, al peu del Canigó, tractareu de natura i de la cultura 
al Pirineu. Es podria dir, què més lògic que aquí, a la capital del 
Conflent, on donem molta importància a aquesta relació entre la 
naturalesa que ens envolta i a tot l’aspecte cultural català vehiculat 
en la nostra comarca. Ja no convé de recordar-ho, però de la 
nostra muntanya sagrada fins a Cuixà, passant per Sant Martí i el 
castell de Ria, tots aquests aspectes, que alguns d’entre ells ja són 
desenvolupats pedagògicament aquí a Vallroc com a temes d’estudi, 
doncs aquests aspectes culturals relacionen la nostra comarca, el 
seu medi ambient, la seva cultura i la seva conjuntura econòmica. 
Doncs sí, aquestes Trobades culturals pirinenques organitzades 
per dotzena vegada han trobat el lloc idoni aquí a Prada, gràcies, 
i ja ho he dit, als valors de la vila però també gracies a la dinàmica 
de les seves associacions, com ara el Casal del Conflent, que 
aquest any, amb el Centre Cultural Català del Vallespir, ha entrat 
en l’organització d’aquesta diada impulsada ja fa dotze anys per 
la iniciativa de la Societat Andorrana de Ciències, de l’Institut 
d’Estudis Ceretans, del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 
i de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, organització 
a la qual es van afegir força més instituts i estructures d’altres 
comarques de Catalunya, tots plegats amb el suport de l’Institut 
Ramon Muntaner.
Bé, esperant que aquesta diada us sigui rica i plena d’intercanvis, i 
que pugueu gaudir tots d’un dia memorable al Conflent, us dono 
les gràcies per ser aquí. 
Gràcies i benvinguts.
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