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Les Trobades Culturals Pirinenques de l’any de la pandèmia han 
estat una oportunitat per trobar-se almenys de forma telemàtica, 
malgrat no haver estat presencials, investigadors de centres 
d’estudis i altres persones interessades dels territoris pirinencs 
per compartir inquietuds i sumar esforços en un projecte editorial 
comú, relacionar-nos un any més i conèixer millor els nostres 
territoris i els nostres veïns.
Tot i les circumstàncies incertes i imprevisibles del moment 
actual, hem pogut compartir aquesta trobada des del Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella mitjançant la plataforma Zoom. El 
nostre agraïment més sincer al Comú d’Andorra la Vella i a l’Institut 
Ramon Muntaner (IRMU), que han ajudat en l’organització. En els 
moments àlgids durant l’emissió, s’ha arribat fins a 36 connexions 
simultànies en directe i han estat catorze els panelistes ponents. 
Han compartit l’acte a les xarxes socials 25 persones i l’han visionat 
durant el temps en què l’enregistrament de l’streaming ha estat 
accessible: 66 persones el bloc 1, 51 el bloc 2 i 47 el bloc 3. El 
bloc 4 gairebé no ha donat temps a ser accessible, en ser el darrer. 
Posteriorment els quatre blocs íntegres estaran disponibles al 
canal de la SAC a Youtube per poder-hi tenir accés permanent.  
Al llarg de tot el dia s’ha tractat sobre diferents relacions entre 
els territoris pirinencs, com agermanaments entre paisatges 
culturals, xarxes d’avisos històriques, concòrdies entre pesqueres, 
relacions ramaderes transfrontereres, relacions cordials i menys 
cordials entre territoris, cooperació transfronterera, transferència 
tecnològica, acords en projectes comuns de meteorologia i entre 
museus, les patzeries i les relacions diverses, tant des del punt de 
vista històric com de l’actualitat. 
Agraïm als ponents haver presentat els resultats de les seves 
recerques des dels diferents territoris. 
Durant la jornada s’ha presentat el llibre de l’edició anterior, com 
és tradició, que es va dur a terme a Sureda el 26 d’octubre del 
2019 a l’entorn dels Pirineus marítims. El terme municipal de la vila 
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de Sureda té el pic Neulós, de 1.257 m, però tot i ser una vila muntanyenca, està situada a 
12 quilòmetres del mar. Enguany les Trobades s’han retrobat al País dels Pirineus, i aquest 
farà de pont cap a les 18es Trobades en direcció a l’oest de la serralada. 
En aquest acte de cloenda de les 17s Trobades Culturals Pirinenques volia ressaltar el fet 
de poder-les realitzar any rere any amb continuïtat des que es van iniciar, tot i no ser una 
tasca gens fàcil, i enguany encara més complexa. El projecte ha obtingut uns resultats 
absolutament positius i mereix tot el nostre esforç compartit. 
Per tal que tot aquest coneixement no es perdi després de les Trobades i pugui transcendir 
en el temps, agraïm al Comú d’Andorra la Vella, a l’Institut per al Desenvolupament i la 
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), a l’Institut Ramon Muntaner, a la Diputació de 
Girona, al Departament dels Pirineus Orientals i al Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra 
el seu suport, que permet l’edició del llibre recull de les ponències de la jornada, tant en 
versió impresa com digital. L’edició del llibre, per ser presentat en les següents Trobades, 
és un esforç col·lectiu de bon veïnatge que dona fe de la positiva disposició de les 
institucions implicades en la col·laboració.     
Així doncs, us convidem a participar en les 18s Trobades Culturals Pirinenques, previstes 
dur a terme al municipi de Montanui, a la Ribagorça, aixoplugats pel Centre d’Estudis 
Ribagorçans. Us emplacem que us reserveu aquesta data, dissabte 16 d’octubre del 2021, 
i poder compartir plegats una nova trobada, sobre un tema general a l’entorn de les 
Accions dinamitzadores al Pirineu.


