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XIV Trobades Culturals Pirinenques

Seguint una tradició ben establerta em pertoca presentar, com 
a president de l’Associació per a la protecció del patrimoni i de 
la memòria col·lectiva de la vall de Querol (APPMQ), introduir 
les Catorzenes Trobades Culturals Pirinenques, que tenen lloc 
en aquest local de Santa Llocaia, a la vora de la monumental 
masia de Cal Mateu on es va ubicar el Museu de Cerdanya que 
tindrem el goig de visitar amb la presència de la Sra. Sílvia Candau, 
alcaldessa de Dorres i vicepresidenta de la Comunitat de Municipis 
de Pirineus-Cerdanya encarregada del patrimoni cultural. D’antuvi 
presentaré les excuses del Sr. Nicolas Garcia, vicepresident del 
Consell Departamental dels Pirineus Orientals encarregat de la 
catalanitat; del Sr. Joan Maria Arís, alcalde de Santa Llocaia; del Sr. 
Jordi Armengol, alcalde de Sallagosa i president de la Comunitat 
de Municipis de Pirineus Cerdanya, i del Sr. Llorenç Leygue, alcalde 
d’Estavar, que havia de presentar una ponència. Dissortadament, 
les nostres trobades coincidien amb el ple anual de l’Associació 
d’alcaldes dels Pirineus Orientals.
L’Alta Cerdanya, d’administració francesa, era una de les poques 
comarques que encara no havia aixoplugat les Trobades culturals, 
la sola de la Catalunya del Nord. L’absència d’una entitat d’àmbit 
comarcal designà naturalment l’APPMQ per tal de responsabilitzar-
se de l’organització de les Catorzenes Trobades. El territori de 
l’APPMQ és més petit, restringit a només tres municipis, la Tor de 
Querol, Porta i Portè. L’absència de locals adients en els pobles de 
la vall ens dugué a triar la magnífica aula municipal de Santa Llocaia. 
El consell municipal, que regraciem, ens ofereix aquests locals 
esplèndidament ubicats al bell mig de la vall cerdana. Per dinar, 
els participants podran tastar la cuina del famós Hostal Planes de 
Sallagosa que va continuant amb una llarga tradició gastronòmica. 
Regracio també aquí els meus col·legues i amics nord catalans que 
van organitzar les dues precedents Trobades de Prada (Conflent) i 
de Ceret (Vallespir), Jordi Taurinyà, del Casal del Conflent, i Miquel 
Arnaudies, del Centre Cultural Català del Vallespir. 
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La feina que van dur a terme va ser una font d’inspiració per a l’APPMQ.
L’any passat a Ceret es va decidir el tema de les Catorzenes Trobades. Els companys 
de la Societat Andorrana de Ciències van demanar a l’APPMQ d’encarregar-se de 
l’organització. Ho vàrem acceptar encara que era un repte per a una associació ben petita. 
Vaig proposar l’economia ja que aquest tema transversal no havia mai estat tractat a les 
trobades. L’ambició era provocar proposicions de ponències molt variades, arreplegant 
una gran diversitat de problemàtiques. El programa que presentem és la prova que aquest 
repte no era un somni. 
Tenim el goig de rebre una assistència molt selecta que ens promet uns debats de gran 
qualitat. Espero que els assistents i els ponents no oblidaran l’objectiu d’aquesta Trobada, 
ja que no s’havia pogut preveure el que va passar durant aquests dies molt tensos que 
va viure el Principat i que culminà amb la votació ahir, el 27 d’octubre, al Parlament 
de Catalunya. Els dies històrics que està vivint el Principat ens han d’engrescar per tal 
que la feina de les Catorzenes Trobades sigui una fita més que ens permetrà millorar el 
coneixement dels nostres Pirineus catalans.


