XII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS

POBLES ABANDONATS I EFICIÈNCIA TERRITORIAL
Sant Joan de les Abadesses, 1, 2 i 3 d’octubre de 2021.
Teatre Centre (Passeig del Comte Guifré, 6)
Mentre que en la passada edició ens vam centrar en les causes i conseqüències de
l’abandonament als Pirineus, la present edició del XII Col·loqui Internacional d’Estudis
Transpirinencs pretén incidir en els conflictes i les decisions territorials que han condicionat el
present de molts espais i unitats poblacionals. Es proposa portar a terme una anàlisi de les
iniciatives passades i presents des del paisatge, la història, l’economia i la societat, per a
incentivar el repoblament i l’habitabilitat que permeten establir possibles línies estratègiques
que reverteixin la situació actual d’extenses zones dels Pirineus. Més que mai, es tracta
d'analitzar i projectar la necessitat d'una eficiència territorial des de tots els punts de vista.
Àmbit 1. CONFLICTES
Al llarg de la història les fams, les epidèmies i la conflictivitat han portat la mort o bé els diversos
exilis han ocasionat el despoblament parcial o total de diferents nuclis de poblament. En aquest
àmbit es tracta d’analitzar des de diferents disciplines i èpoques els conflictes històrics,
econòmics, socials, territorials, polítics i culturals que han incidit de manera directa o indirecta
a l’abandonament o als processos d’abandonament. L’estudi de casos concrets servirà per
extreure tot un conjunt de conclusions i avaluar la seva incidència respecte a la situació actual.
Paraules clau: Guerres, exilis, conflictes econòmics, socials, territorials, polítics i culturals
vinculats a l’abandonament
Àmbit 2. (RE)ORDENACIÓ TERRITORIAL I POBLAMENT
Les diferents polítiques de reordenament dels recursos naturals, econòmics i de l’administració
pública han incidit d’una manera directa en el despoblament del territori. D’altra banda, l’auge
del turisme, de les segones residències o la rehabilitació d’antics nuclis han afavorit en alguns
indrets un reordenament territorial de les comarques. Es tracta d’analitzar el grau de
coneixement de l’administració sobre el seu propi territori, la visió comarcal i de la capital
comarcal en relació amb la resta de municipis, la relació entre el municipi i els diferents nuclis
agregats i les segones residències. Es proposa estudiar els processos de canvi i transformació
que s'han portat a terme a micro o macro escala i que han influenciat en l'esdevenir de molts
pobles o regions.
Paraules clau: Franquisme, municipis, comarques, neorurals, turisme, reordenació territorial,
dinamització.
Àmbit 3. DINAMITZACIÓ I ÀREES D’INFLUÈNCIA
En les darrers dècades hi ha experiències individuals, cooperatives o associatives que han
dinamitzat el territori reocupant espais o creant xarxes culturals, artístiques i patrimonials,
creant nous relats i discursos i contribuint a la dinamització econòmica i turística: festes, museus,

literatura, cinema, art, exposicions i jornades ajuden a redescobrir i dinamitzar social i
econòmicament petits municipis i nuclis del territori. Aquest àmbit es tractaria d’analitzar quines
dinamitzacions s'han portat a terme de manera vinculada a la reocupació eficient del territori i
estudiar diferents casos aïllats i casos integrals.
Paraules clau: Literatura, patrimoni, arts, cinema, museus, centres d’estudis, micropobles,
pobles petits.
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 2021. Cal trametre el resum a l’adreça de correu electrònic transpirinencs@irmu.org
Els interessats a participar en la comunicació-pòster hauran de fer arribar el pòster maquetat i
corregit lingüísticament amb les següents característiques: a la part de dalt, títol i logo del
Col·loqui; al centre amb fons blanc: text de 3500 caràcters i 5 imatges en format .jpg, indicant
de cada imatge una petita descripció i la procedència de cadascuna i a la part inferior els logos
que hi hagin d’aparèixer. L’organització es farà càrrec de la impressió i podrà sol·licitar els
pòsters per a posteriors mostres. Els interessants indicaran si vol que aparegui publicat com a
comunicació o no. El comitè científic seleccionarà els pòsters que s’imprimeixin i els que es
publiquin posteriorment en format comunicació. El termini per presentar el text i les imatges de
la comunicació-pòster és el 15 de juliol de 2021.
El termini per lliurar el text definitiu de la comunicació i de la comunicació-pòster que es
publiqui, que haurà de tenir una extensió d’entre 21.000 i 25.000 caràcters, és el dia 9 de
setembre de 2021.
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– serà de 50 €. El preu dóna dret a les actes, als dinars de dissabte
i diumenge i a les activitats complementàries que es programin.
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 2021.
Comitè científic
Òscar Jané, Carles Barrull, Oliver Vergés, Ester Noguer-Juncà, Núria Camps-Casals.
Comitè organitzador
Francesc Viso, Josep Santesmases, Narcís Figueras, Lluís Obiols, Àngels Mach, M. Carme Jiménez,
Carles Barrull, Ernest Cabré, Ester Noguer-Juncà, Núria Camps-Casals, Clara Pedrosa , Raimon
Maideu, Laia Cutrina, Agustí Dalmau.

Organitza
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana,
Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, Centre d’Estudis Ribagorçans, Institut
d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, Societat Andorrana de Ciències i Institut Ramon Muntaner.
Col·labora
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Consell Comarcal del Ripollès, Diputació Girona,
Institut d’Estudis Ilerdencs-Diputació de Lleida.
Amb el suport:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Fundació Josep Irla, Ajuntament de
Ripoll.
Secretaria del Col·loqui
Institut Ramon Muntaner
Mas de la Coixa, Rotonda Eix de l’Ebre s/n
43770 Móra la Nova (Tarragona)
Tel. 977401757
a/e: transpirinencs@irmu.org
Per a més informació: www.irmu.org

