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                                           19es TROBADES CULTURALS PIRINENQUES 

ELS RECURSOS NATURALS DEL PIRINEU 
 

                            Dissabte 22 d’octubre del 2022, a la sala Polivalent/Foyer Communale de Matamala (Capcir)  
 

PROGRAMA  MATÍ (de les 9,00 a les 12,45 hores) 
 

Benvinguda Michel Garcia, Maire de Matamala, Conseller Departamental i President del Parc Natural Regional dels Pirineus Orientals 

Salutació  Eliane Jarycki, consellera regional de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Presentació  Andreu Balent, president APPMC/APPMQ    
             

▪ La xiloteca del Conflent, presentació de l’exposició 
    Albert Mallol i Camprubí, creador i dinamitzador de la comunitat "Rosselló - Alta Cerdanya – Fenolhedés”  
▪ Industrials berguedans lluny del Berguedà al s. XIX   
     Rosa Serra i Rotés, historiadora i presidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà 
▪ Eguzki-lore (carlina): element natural i patrimoni immaterial pirinenc, esdevingut símbol identitari i recurs  

econòmic basc 
     Xabier Kerexeta Erro, tècnic de etnografia de la Diputació Foral de Guipúscoa   
▪ El coneixement del medi natural com a reclam d’un nou tipus de turisme 

Enric Quílez i Castro, president del Grup de Recerca de Cerdanya 
▪ Més enllà de la mina “Josefina”: l’explotació minera a Tuixent ara fa cent anys 

          Daniel Fité i Erill, graduat en Història i membre de l’IECAU 
▪ Peix de muntanya 

Miquel Canturri i Campos, restaurador i conseller de Cultura i Promoció Turística del Comú d’Andorra la Vella 
 
10,45-11,00 h  Pausa 
 

▪ Història de la ramaderia transhumant al Pirineu mediterrani, al Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser 
Antoni Llagostera i Fernàndez, periodista, historiador i expresident del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès               

▪ Perspectives del turisme d’hivern al Pirineu 
          Eva Garcia i Lluelles, llicenciada en Dret i ADE per la UAB, professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra                                                      

▪ El bosc cerdà i capciner. De qui és? 
Jean-Louis Blanchon, historiador 

▪ El suro, recurs natural del Pirineu oriental. Notícia d’un contracte d’arrendament el 1765 a Sant Silvestre 
de Balleta (Llançà)  

     David Moré i Aguirre, historiador i arxiver, Centre d’Estudis Tossencs 
▪   L’obra de l’artista Josep Bartolí: dibuixar, un recurs per a sobreviure 

Jordi Bartolí, fotògraf i nebot de l’artista 
 

12,30 h Presentació del llibre Accions dinamitzadores al Pirineu: 18es Trobades Culturals Pirinenques, realitzades  
a Montanui, a la Ribagorça, el 20 d’octubre del 2021 
   Josep Santesmases i Ollé, president de la CCEPC i vicepresident primer de l’Institut Ramon Muntaner 
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19es TROBADES CULTURALS PIRINENQUES 
                                     ELS RECURSOS NATURALS DEL PIRINEU 

    
     PROGRAMA  TARDA (de les 15,00 a les 18,30 hores)    

▪ Accions de desenvolupament turístic als Pirineus Orientals    
     Aude Vivès-Albertini, advocada, Presidenta de l’Agència de Desenvolupament Turístic de Catalunya del Nord, Consellera 
Departamental del cantó del Pirineu català, electa de la Comunitat de Municipis Conflent-Canigó i Regidora de la Mairie de Prada 

▪ Algunes dades sobre l’explotació del bosc de Sant Joan de l'Erm al segle XVI  
 Lluís Obiols i Perearnau, historiador i arxiver, president de l’IECAU  
▪ Molins fariners, teixidors i blanquers a la Cerdanya  

          Alain Cava, professor jubilat de la Guingueta d’Ix   
▪ Alguns dels recursos naturals del Berguedà   

Ramon Felipó i Oriol, advocat i dinamitzador del Berguedà     
▪ Els terrenys de pastura de la vall del Madriu-Perafita-Claror 
    David Mas i Canalis, historiador  
▪ El monestir de Santa Cecília i l'explotació dels recursos naturals a la vall d'Elins (s. IX-XI) 

Climent Miró i Tuset, historiador 
▪ Josep Ros (1862-1904), pastor i negociant de bestiar nascut a les Garrotxes (Conflent) 

          Andreu Balent, historiador i president de l’APPMQ/APPMC 

 
                                                                        16,45 h – 17,00 h    Pausa  

      
▪   Santa Maria de Vidabona. Dignificació d'un antic santuari del Ripollès 

Florenci Crivillé i Estragués, conservador de museus 
▪ Els aprofitaments dels recursos naturals del Pirineu en època romana 

          Alan Ward i Koeck, professor d’enginyeria i membre de la junta de la SAC 
▪ Acción de Patrimonio Forestal del Estado en la España profunda  

Carlos Tarazona Grasa, agent forestal a la vall del riu Isábena, investigador i divulgador, membre del CERib 
▪ La importància de futur de la preservació dels recursos naturals del Pirineu 
     Frederic Abelló 
▪ Confluència per una Cerdanya Sostenible 
 Manel Vila i Motlló, activista, associació Ceretània 
▪ Els contaminants emergents a les aigües fluvials 

Àngels Mach i Buch, farmacèutica i presidenta de la SAC  
 
     Debat final 
     Cloenda David Moré i Aguirre 
 
Ponències directament per al llibre 
▪ Aigües termals d’Escaldes-Engordany 
   Montserrat Bota i Pararol, arxivera de l’Arxiu d’Escaldes-Engordany  
▪ L’art i els recursos naturals 
    Trudy Kunkeler, artista plàstica 
▪ Aprofitament de recursos naturals i instal·lacions esportives al Pirineu 
   Ramon Ganyet i Solé, enginyer civil 
 


