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Us donem la benvinguda a casa vostra!

L´any passat, el mes d´agost, a la Universitat Catalana d´Estiu, 
l´Àngels Mach i l´Antoni Pol van demanar si coneixíem una entitat 
del Conflent que volgués participar en les Trobades Culturals 
Pirinenques, de manera que totes les comarques de l´eix pirinenc 
català hi fossin representades, des de la Vall d´Aran fins a la 
Mediterrània.
De seguida vam pensar en el Casal del Conflent, nou espai de 
defensa de la cultura i de la llengua al país. El Casal del Conflent 
va néixer el 2011 per la voluntat d´una desena de persones que ja 
treballaven dins l´àmbit catalanista: l´associació Alentorn, el grup 
de muntanyisme GPRENC, el Casal d´Arrià, la Bressola, persones 
lligades a l´organització de la Universitat Catalana d´Estiu (UCE), 
a la renovació de la Flama de la Llengua i d´altres... Vam decidir 
federar les associacions i les nostres forces per crear un casal 
Jaume I. Tenim ara més de 300 persones amb les associacions 
amigues (GPRENC, Spéleo Club del Conflent, Penya Blaugrana 
del Conflent...), que participen en la vida del casal. Tenim una 
colla castellera, els Pallagos del Conflent, que han fet un castell 
de 7 enguany; i diables i diablesses, els Nyerros del Conflent, per 
fer correfocs; grallers i timbalers; una emissora, Ràdio Arrels; un 
equip que descobrirem aquesta tarda i que fa teatre kamishibai en 
català per a la mainada. Amb Òmnium Catalunya Nord fem cursos 
de català per a més de 40 persones. Organitzem les diades de 
Sant Jordi i de Sant Joan amb les escoles bilingües i la Bressola. 
Participem en la Trobada del Canigó, ens cuidem de la renovació 
de la Flama de la Llengua a Prada, col·laborem amb força en les 
festes de Sant Pere de Prada i en la Fira de Sant Andreu a Vinçà, 
que enguany seran les Diades del Conflent-Ripollès. Fem un 
intercanvi cada any amb Subirats, al Penedès, sobre el tema de la 
pedra seca; exposicions, conferències, etc. Bé, en quatre anys no 
hem parat.

Jordi Taurinyà, 
president del Casal 

del Conflent
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Doncs amb aquest casal teníem l´entitat al Conflent per participar en les Trobades 
Culturals Pirinenques, i l´Àngels ens va convidar a les 11es Trobades a Esterri d´Àneu, 
el mes d´octubre de l´any passat, que ens van entusiasmar (al migdia es presentarà el 
llibre d´aquestes 11es Trobades). Quan a la fi de la diada ens van demanar si volíem 
organitzar les 12es Trobades al Conflent, els vam dir que sí, ja pensant en un lloc amb 
arbres que estaria potser acabat i que serà en el futur l´eina i el motor per a la nostra 
cultura al Conflent: el Centre Transfronterer d´Estudis Pau Casals, a Vall Roc. Un centre 
nascut sobretot de la voluntat i la tossuderia d´una parella, Mònica Batlle i Ramon Gual, 
amb l´ajuda de llurs amics Joan Becat i Joan Maluquer, i l´equip de l´UCE. Totes aquestes 
persones han treballat amb una energia boja per fer néixer aquest projecte i realitzar-lo. 
La Generalitat de Catalunya, la Regió Llenguadoc Rosselló, el Consell General i la vila de 
Prada, els propietaris, n’han finançat les obres i avui tenim l´honor de fer el primer acte 
amb les Trobades Culturals Pirinenques just abans de l´obertura als alumnes el mes de 
novembre. En Víctor Ferreira i Vilallonga, director pedagògic del centre, us presentarà 
després l´Entorn d´aprenentatge del Canigó.
Des del casal volem agrair aquesta feina ben feta que ens dóna una eina potent per 
defensar la nostra cultura: mirarem de ser dignes de Vall Roc i provarem de participar en 
el seu desenvolupament.
Ara hi som, podem començar aquestes 12es Trobades Culturals Pirinenques impulsades 
des d´Andorra i que fan lluir des de la Vall d´Aran fins a Banyuls la cultura aranesa i catalana 
dels Pirineus.
Tenim avui un programa excepcional. Demanarem als ponents que respectin el temps de 
paraula i dono de seguit el lloc a Florenci Crivillé per a una evocació del Conflent: tres 
poetes, tres poemes, tres indrets...


