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Per tercera vegada, les Trobades Culturals Pirinenques es faran a 
la Catalunya del Nord. Després de Prada, al Conflent, el 2015, i 
de Ceret, al Vallespir, el 2016, l’Alta Cerdanya era –si deixem de 
banda el minúscul Capcir, que d’altra banda tants lligams hi té– la 
comarca pirinenca nord-catalana que faltava. 
No serà, però, la primera vegada que les Trobades se celebraran 
a la Cerdanya. Les novenes, ja ho foren, a Puigcerdà, l’octubre de 
2012. 
El marc geogràfic d’actuació de l’entitat organitzadora, l’APPMQ 
(Associació per a la Protecció del Patrimoni i de la Memòria 
Col·lectiva de la Vall de Querol) correspon als termes de tres 
municipis: la Tor de Querol, Porta i Portè-Pimorent. Cap no té 
un local convenient per acollir un acte com les Trobades. Per 
aquest motiu haurem de demanar l’aixopluc a un altre municipi 
de l’Alta Cerdanya. Un dels que tenen un local perfecte per rebre 
els participants a les Catorzenes Trobades Pirinenques és Santa 
Llocaia. Estarem al bell mig dels camps, prats i boscatge de l’Alta 
Cerdanya. Hi podrem gaudir d’una vista esplèndida sobre els 
altívols pics de Carlit, Coll Roig, Campcardós, que emmarquen cap 
al nord l’alta vall cerdana. Estarem també a la vora del Museu de la 
Cerdanya ubicat a Cal Mateu, una magnífica masia on sota l’Antic 
Règim residien els Sicart, veguers del País adjacent de  Cerdanya 
o Cerdanya francesa.
Potser els amics que vindran voldran participar en alguna excursió. 
A la Cerdanya tenim molts paratges encisadors, paisatges d’una 
bellesa corprenedora. Els aficionats al romànic, al barroc, als 
edificis rurals, a l’arquitectura de pedra seca hi trobaran tot el que 
volen per completar el coneixement d’aquesta mig comarca. 
Amb molt de plaer, rebrem tots els amics, participants regulars 
o ocasionals a les Trobades. Esperem que Jaume Taurinyà i 
Miquel Arnaudiès, els nostres amics nord-catalans, els nostres 
predecessors presidents de les entitats organitzadores, conflentina 
i vallespienca, siguin entre nosaltres i puguin gaudir d’aquestes 
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Catorzenes Trobades, cerdanes per segona vegada. Aquí a Ceret celebrem l’èxit de les 
Tretzenes. Benviguts sigueu, el 28 d’octubre de 2017 a Santa Llocaia, on trindrem el goig 
de rebre-us.


