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 17es TROBADES CULTURALS PIRINENQUES 

ALIANCES TERRITORIALS PIRINENQUES 
 

 

        Dissabte 28 de novembre del 2020, des de la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella 
(Principat d’Andorra) en format telemàtic 

 

PROGRAMA  MATÍ (de les 9,00 a les 13,00 hores) 

 
 Benvinguda  Miquel Canturri i Campos, conseller de Cultura i de Promoció Turística d’Andorra la Vella 
 Presentació  Àngels Mach i Buch, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències 
 
 Agermanament de dos paisatges culturals, les Causses et Cevennes i la Vall del Madriu-Perafita-Claror           

Susanna Simon i Torralba, directora del Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror 
 Los lochs circumvehïns. Xarxes d’avisos a la Seu d’Urgell dels segles XVI i XVII  

Lluís Obiols i Perearnau, arxiver i historiador, president de l’IECAU 
 Les concòrdies entre els Arts de Pesca de Cadaqués, la Selva de Mar i Roses al segle XVII 
       Montserrat Moli i Frigola, II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Real Academia de la Historia 
 Relacions ramaderes transfrontereres al Pirineu oriental 

Antoni Llagostera i Fernàndez, periodista, historiador i expresident del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès  
 
10,30-10,45 h  Pausa 
 
 L’Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus  
       Antoni Pol i Solé, arquitecte i urbanista i Joan Ganyet i Solé, arquitecte i polític  
 “I aixequem un mur sobre l’aigua”. Les relacions entre Catalunya i l’Aragó a la Ribagorça (fi segle XX- segle 

XXI) 
Carles Barrull i Perna, historiador, i Òscar Jané i Checa, historiador i professor de la UAB  

 Veïnatge cordial entre les valls de l’Ariège i del Segre durant les guerres de Religió 
       Jean Louis Blanchon, historiador  
 La Comunitat de Treball dels Pirineus i Andorra, 38 anys de cooperació transfronterera 

             Pere Roquet i Portella, secretari general de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera  
 Espionatge preindustrial, contraban i transferència tecnològica al Berguedà entre finals del s. XVIII i 

principis del XIX 
Rosa Serra i Rotés, historiadora i presidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà 

 Solucions transfrontereres per afrontar els reptes dels territoris de muntanya: el rol del futur acord 

d’associació entre Andorra i la UE  
       Landry Riba i Mandicó, veterinari i Secretari d’Estat d’Afers Europeus  
 
12,30 h Presentació del llibre Els Pirineus marítims: 16es Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a Sureda/ 
Sorède, al Rosselló, el 26 d'octubre del 2019 
       Maria Ubach i Font, ministra d’Afers Exteriors d’Andorra  

   
Ponències directament per al llibre 
 L'Àrea Econòmica Transfronterera (AET): un nou concepte socioeconòmic de frontera 
      Enric Quílez i Castro, informàtic i president del Grup de Recerca de Cerdanya            
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Societat Andorrana de Ciències 
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                                       17es TROBADES CULTURALS PIRINENQUES 

                                ALIANCES TERRITORIALS PIRINENQUES  
 

PROGRAMA  TARDA (de les 14,30 a les 17,30 hores)   
 Límits i fronteres: cooperació transfronterera a Europa 
      Joan-Carles Rodríguez i Miñana, notari, president de la Cambra de Notaris del Principat d’Andorra  
 La relació de l'Aran amb la plana de Lleida al llarg del temps 

Joan-Ramon González i Pérez, arqueòleg, i Maria José Atienza i Averós, Associació Amics de la Seu Vella de Lleida 
 La solidaritat entre els territoris pirinencs: alguns fets i situacions històriques amb afectacions a les Valls 

d’Andorra (s. II aC- s. XXI) 
Domènec Bascompte i Grau, historiador i arxiver del Comú de Canillo 

 Com veien el Berguedà algunes de les primeres guies d’excursionistes  
Ramon Felipó i Oriol, advocat i dinamitzador del Berguedà   

 Adaptació de la plataforma ALBINA per a la traducció automàtica del butlletí d’allaus al Pirineu 
      Ivan Moner i Seira, geòleg i nivòleg del Conselh Generau d’Aran i Guillem Martin i Bellido, físic, meteoròleg i nivòleg del 

Servei Meteorològic d’Andorra   
 
16,00 h – 16,05 h Pausa      

 
 Comunitat de territoris transfronterers: Sextània 

Antoni Ubach i Mortés, exconseller del Govern d’Andorra d’Educació i Cultura, de Treball i Benestar Social (1982-1984) 

 D’Andorra a Tolosa. Com s’hi anava a la segona meitat del segle XIX 
Jordi Guillamet i Anton, historiador      

 Ni parent de lluny ni veí de prop: les aliances territorials basques al segle XXI 
Xabier Kerexeta Erro, tècnic de etnografia de la Diputació Foral de Guipúscoa   

 La cooperació entre territoris catalans, aragonesos, bascos i francesos a partir del programa POCTEFA PATRIM+ 
Jordi Abella i Pons, antropòleg i director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu   

     
Debat final i Cloenda 
 
Ponències directament per al llibre 
 A l’entorn dels pactes territorials. L’Edat Contemporània 
       Pere Cavero i Muñoz, historiador i cap de la secció d’Història de la SAC  
 Acords de cosenyoriu, vulgo  dit pariatges: una aproximació al cas del Pirineu català 

Carles Gascon i Chopo, doctor en història i tècnic al Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
 Del Quart al Comú d’Escaldes-Engordany  
      Montserrat Bota i Pararol, historiadora i arxivera d’Escaldes-Engordany            
 La criminalitat a les Valls d'Andorra durant l'Antic Règim. Balanç historiogràfic i perspectives de futur 

Jorge Rodríguez i Pérez, historiador i arxiver 
 Els segrestos dels ramats com a metàfora de la lluita per la possessió de la terra: Arcavell, Sant Julià de Lòria i 

els Coprínceps el 1896 
Teresa Rodrigo i Monsonís, cap de redacció documental del Comú de Sant Julià de Lòria 

 Foren, les patzeries de l'època moderna, símbols de concòrdia? Reflexions entorn de les relacions 
pirinenques (segles XVI-XIX)      

 Patrici Pojada, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de Perpinyà- Via Domitia 


