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M´han encarregat de fer la cloenda  Jo sóc el Tomàs Torrent, 
president de l´Institut d´Estudis Ceretans, una de les entitats que 
formem part de la colla de les Trobades Culturals Pirinenques.
Només vull dir-vos que moltes gràcies per assistir a les Trobades 
Culturals. Crec que estem sempre una mica més contents de fer les 
trobades i perquè a la família de les trobades entra una comarca 
més, en aquest cas el Conflent. Estem especialment contents de 
sumar, a l´equip o colla de les trobades, la comarca del Conflent.
I res més; que tingueu en compte per a l´any que ve d’apuntar 
a l´agenda –normalment en les mateixes dates– les Trobades 
Culturals Pirinenques, a la comarca que jo crec que d´aquí a una 
estona us diran. No em pertoca a mi dir-ho. 
I també tingueu en compte això, que som una mena de família i 
que aquestes trobades serveixen, una mica, per crear una xarxa 
entre tots plegats. És bo que tinguem en compte les aportacions, 
les persones i les entitats que formem, tot plegat, el Pirineu català 
a banda i banda de la ratlla cerdana.
Fins l’any que ve.

S´ha anat de pressa a passar la mà, no? S´ha fet amb molt poc 
temps. Doncs l´any que ve, Ceret, Vallespir.
Això vol dir que us obliguem dues vegades seguides a venir a 
la Catalunya del Nord. Potser vosaltres ho teniu clar, però per a 
nosaltres és important que vingueu també a Ceret. Ens permet de 
dir que la Catalunya del Nord també és Catalunya. Així, si vosaltres 
ho teniu clar, tothom ho té més clar a la Catalunya del Nord.
Venir a Ceret, que és una vila d´art, mes també una vila d´història. 
Ceret va lligada al Tractat dels Pirineus, en què van passar moltes 
coses. Això vol dir que, per al tema que voldríem triar, més enllà 
de Ceret, l’hem triat pel Vallespir, que és zona de frontera. Us 
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proposem L’art i la història. Ben entès, cadascú de vosaltres hi pot posar el que vulgui dins 
d´art i d’història; em sembla que és molt ampli. 
Vet aquí el que voldríem proposar per a l´any que ve.
Benvinguts a Ceret!


