
                                                                                                                                              
                                                                     

           
                                                            

                                          

7es. TROBADES CULTURALS PIRINENQUES
EL PIRINEU 1.000 ANYS DESPRÉS: VISIONS DE FUTUR

* Dissabte 23 d'octubre  del 2010, a la sala d'actes de Sant Domènec, carrer Sant Domènec 2, la Seu
d'Urgell (Alt Urgell)
Organitza:   Institut  d'Estudis  Comarcals  de  l'Alt  Urgell  (IECAU),  Àmbit  de  Recerques  del  Berguedà  (ARB),  Centre  d'Estudis
Comarcals  del  Ripollès  (CECR),  Centre d’Estudis  Ribagorçans  (CERib),  Ecomuseu de les  Valls  d’Àneu (EVA),  Institut d'Estudis
Aranesi (IEA), Institut d’Estudis Ceretans (IEC), PirineuFòrum-Depana (PF), i la Societat Andorrana de Ciències (SAC)

PROGRAMA  MATÍ (de les 9,30 a les 14,00 hores)
§ Benvinguda  Albert Batalla i Siscart, alcalde de la Seu d'Urgell 

§ Salutació  Jesús Fierro i Rugall, president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 

§ Presentació        Lluís Obiols i Perearnau, historiador i president de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell

§ De l'ós perseguit a l'ós seguit
Antoni Plans i Lladós, enginyer industrial i secretari general de DEPANA 

§ L'astronomia  a la Cerdanya. 2010 
Enric Quílez i Castro, programador i president del Grup de Recerca de Cerdanya 

§ Nous usuaris per a antics camins. L’aprofitament turístic del viari tradicional a l’Alt Pirineu i l'Aran
Carlos Guàrdia i Carbonell, geògraf

§ La restauració d'esglésies avui, per què? cap a on va?
Josep Maria Mauri i Prior, historiador de l'art i vicari general de la Diòcesi d'Urgell

§ Ripoll abans de Vic
Montserrat Moli i Frigola, historiadora de l'art a la Reial Acadèmia de la Història i II Università degli Studi di Roma 

§ Els licors artesanals, un impuls cultural en l'economia
Àngel Portet i Boixareu, empresari i activista cultural 
---------------------------------------------------- PAUSA ------------------------------------------------------------     

§ Bisbes constructors
Benigne Marquès i Sala, arxiver diocesà i capitular d'Urgell i canonge  

§ El sòl industrial al Pirineu
Incasol

§ Queralbs i  la vall  de Ribes del 1575 al 1800, aspectes de la vida social  i  religiosa d'una contrada
pirinenca
 Enric Moliné i Coll, historiador i mossèn

§ El Parc Astronòmic Montsec, divulgació i recerca en un entorn privilegiat 
 Salvador J. Ribas Rubio, director científic del PAM i astrofísic

§ Preparatius per la Capitalitat de la Cultura Catalana 2011a Escaldes-Engordany
Montserrat Planelles i Agramunt, comissària del projecte Capital de la Cultura Catalana 2011 

§ Recercat: jornada de cultura i recerca local 
Mª Carme Jiménez i Fernàndez, directora de l'Institut Ramon Muntaner

§ Pirineu, any 2050 
Joan Ganyet i Solé, director general d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya i arquitecte

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponències escrites no presencials

§ Les publicacions científiques digitals al Pirineu, un nou format de comunicació
Enric Quílez i Castro, programador i president del Grup de Recerca de Cerdanya 

§ Visió personal a l'entorn del Pirineu
Joan Massa i Sarrado, professor de filosofia i secretari general  dels serveis del Copríncep Episcopal

§ Patrocinen :
IRMU                            IDAPA                                 Govern d'Andorra                       Fundació Eiximenis
Col·laboren:
Ajuntament de la Seu d'Urgell       Consell Comarcal de l'Alt Urgell

 

 

INSTITUT
D'ESTUDIS
ARANESI Societat Andorrana de Ciències



                                                                                                                                              
                                                                     

           
                                                            

                                          

§

7es. TROBADES CULTURALS PIRINENQUES
EL PIRINEU 1.000 ANYS DESPRÉS: VISIONS DE FUTUR

 
PROGRAMA TARDA (de les 16,00 a les 19,00 hores)

§ Sant Sadurní de Tavèrnoles, bressol del monaquisme pirinenc
Josep Maria Nogués i Torre, president del Centre d'Estudis Sant Sadurní de Tavèrnoles-Anserall  

§ La premsa escrita  a l’Alt  Urgell.  Aproximació a l’evolució històrica  dels  mitjans locals  i  comarcals
(1822-2009)
Judith Pampalona  i Tarrés, periodista i antropòloga

§ L'astronomia a l'Alt Urgell 
Gustavo Ernesto García Pérez, membre de l'Agrupació Astronòmica de l'Alt Urgell

§ Les dones a les comarques de muntanya: fent-nos visibles a través de la història
Marta Pallarès i Blanch, geògrafa consultora en desenvolupament local i estudis del territori

§ La forma urbana, pòsit de 1.000 anys d'història
Andreu Canut i Font, arquitecte 

§ Monestirs de fa mil anys
Mª Dolors Santandreu i Soler, catedràtica de geografia i història i membre de l'Àmbit de Recerques del Berguedà

§ La Vall de Tost recorda
Raquel Pubill, portaveu de Lo Riu Roig, Associació de Ribera d'Urgellet
---------------------------------------------    PAUSA    --------------------------------------------------

§ La comunicació vinculada amb l'Esglèsia: expressió dels cicles vitals de la població pirinenca 
Mª Cristina Orduña i Ponti, editora de la revista Esglèsia d'Urgell i cap de protocol del coprincep episcopal 

§ Reactivació de l'activitat industrial a Organyà 
Antoni Fiol i Colomar, alcalde d'Organyà i arquitecte 

§ Les revistes de distribució gratuïta al Pirineu
Gemma Pàmies, directora editorial de Pànxing Cerdanya

§ La relació més enllà de les fronteres pirinenques
Òscar Jané i Checa, historiador i editor de la revista Mirmanda, membre del CERib 

§ Camins de totes mides i de totes menes
Rosa Serra i Rotés, historiadora i vicepresidenta de l'Àmbit de Recerques del Berguedà 

§ Desenvolupament estratègic del Pirineu 
Joan Planella i Casassayas, alcalde de Puigcerdà i advocat   

§ El turisme, un objectiu pirinenc comú 
Claudi Benet i Mas, ministre de Turisme, Comerç i Indústria del Govern d'Andorra   

§ Debat
§ Presentació del llibre de les 6s Trobades Culturals Pirinenques realitzades a Berga el 24 d'octubre del

2009:  Les crisis al Pirineu, passat, present i futur

§ Cloenda Àngels Mach i Buch, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponències escrites no presencials

§ Història, arqueologia i patrimoni a l'Alt Urgell. Estat de la qüestió i idees per al futur
Laia Creus i Gispert, historiadora, arqueòloga i tècnica en gestió de patrimoni

§ El mecenatge cultural
Pere Freixas i Camps, director del Patronat Francesc Eiximenis   

§ Patrocinen :
IRMU                            IDAPA                                 Govern d'Andorra                       Fundació Eiximenis
Col·laboren:
Ajuntament de la Seu d'Urgell       Consell Comarcal de l'Alt Urgell
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