XI COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS
ELS POBLES ABANDONATS
CONSEQÜÈNCIES

ALS

PIRINEUS:

CAUSES

I

La Seu d’Urgell, 4, 5 i 6 d’octubre de 2019. Sala de la Immaculada (C/ del Carme, 9)
El XI Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs se centrarà en l’anàlisi dels pobles
abandonats com a espais per a la reflexió entorn a la configuració actual dels Pirineus a través
de l’estudi de les causes que ho van provocar i de la incidència que ha tingut en el paisatge, la
història, l’economia i la societat del conjunt d’aquest territori. A més a més, també permetrà
oferir claus de futur que ajudin a aturar el despoblament actual.
Àmbit 1. Els processos de despoblament
En aquest àmbit ens centrarem en el procés i les causes del despoblament i el consegüent
abandonament dels pobles. Es tracta d’analitzar les claus del com, el per què i quins agents i
circumstàncies hi intervenen; en definitiva, de quin és el context que ho provoca i de fer-ho des
de l’estudi de molts paràmetres diferents però també de diferents casos. El període que es
proposa va des d’època medieval fins a l’actualitat.
Paraules clau: Geografia, història, política, paisatge, economia, societat, demografia, causes.
Àmbit 2: Realitats i conseqüències
Inclourà aquelles propostes que se centrin en els conseqüències, en l’anàlisi de casos concrets
en detall i en l’impacte social, econòmic, demogràfic, polític i cultural des de diferents disciplines
per tal d’aconseguir una visió transversal i interdisciplinària.
Paraules clau: Arqueologia, memòria, vida quotidiana, efectes socials i econòmics, gestió del
territori, impacte, èxodes, arquitectura.
Àmbit 3: Representacions i propostes de futur
Se centrarà en com la literatura, el cinema i altres disciplines artístiques han mostrat aquests
processos, en fer propostes de present i de futur des d’una mirada molt àmplia i en analitzar els
diferents models de recuperació que s’han donat fins a l’actualitat per avaluar-los i fer propostes
basades en aquells models més sostenibles i que presentin característiques que es poden
estendre a d’altres casos.
Paraules clau: Literatura, cinema, arquitectura, etnografia, migracions, art, administració i
ordenació del territori, pedagogia, patrimonialització, turisme, models de desenvolupament.
Comunicacions i comunicacions-pòsters
Els interessats a participar en el col·loqui mitjançant la presentació d’una comunicació o d’una
comunicació-pòster poden enviar la seva proposta en forma de resum, amb una extensió
màxima d’entre cinc-cents i dos mil caràcters. El termini per presentar aquest resum és el 15 de

juliol de 2019. Cal trametre el resum a l’adreça de correu electrònic transpirinencs@irmu.org.
En el cas de les comunicacions-pòster els interessats hauran d’indicar si proposen convertir el
seu pòster en comunicació per a la publicació. El comitè científic decidirà quins s’accepten i es
publiquen en format comunicació
Els interessats a participar en la comunicació-pòster hauran de fer arribar el pòster maquetat i
corregit lingüísticament amb les següents característiques: la part superior ha d’incloure el títol
i el logotip de l’XI Col·loqui, que es podrà descarregar a www.irmu.org; la part central del pòster,
sobre fons blanc, haurà d’incloure un text de 3500 caràcters i, com a màxim, 5 imatges o
quadres. Cada imatge o quadre haurà d’anar acompanyat del seu peu. A la part inferior
s’inclouran els logotips que s’hi vulguin fer constar. L’organització es farà càrrec de la impressió
i podrà sol·licitar els pòsters per a posteriors mostres. El termini per lliurar les comunicacionspòsters és el dia 6 de setembre.
El termini per lliurar el text definitiu de les comunicacions, que hauran de tenir una extensió
d’entre 21.000 i 25.000 caràcters i seguir el manual de criteris i normes per a la presentació de
comunicacions als congressos de la CCEPC i l’IRMU, és el dia 9 de setembre de 2019.
Inscripció
El preu de la inscripció general serà de 65€ i el de la inscripció reduïda –per a membres de centres
d’estudis i estudiants–, de 50€. El preu dona dret a les actes, al dinar de dissabte, als sopars de
divendres i dissabte i a les activitats complementàries que es programin al llarg del col·loqui. El
dinar de diumenge no està inclòs, així que caldrà afegir-ne l’import marcant la casella
corresponent en la butlleta d’inscripció.
La inscripció es podrà fer per via ordinària (fent arribat la butlleta per correu o correu electrònic)
o per via telemàtica (mitjançant la butlleta electrònica que trobareu a partir del març a
http://www.irmu.org/projects/transpirinencs) abans del 27 de setembre de 2019.
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