Obra de Lucie Bonilla, guanyadora del Concurs
de dibuix sobre el Tractat dels Pirineus organitzat per
l’Institut d’Estudis Ceretans i l’Ajuntament de Llívia

13 i 14 de novembre
CURS
LA FRONTERA CATALANA I EL TRACTAT DELS PIRINEUS
Totes les sessions tindran lloc al
Casino Ceretà de Puigcerdà (Plaça de Barcelona)
Inscripcions i més informació a la

Fundació de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE)
Telf. 933 172 411 - 933 172 458 / correu@uce.cat

http://www.uce.cat/

Divendres 13 de novembre
17 h - Inauguració del curs a càrrec de:
Sr. Juan Planella, batlle de Puigcerdà.
Sr. Esteve Maurell, president del Consell Comarcal de Cerdanya.
Sr. George Armengol, president del Consell General de Cerdanya.
Sr. Jaume Sobrequés, rector de la Universitat Catalana d’Estiu.
Sra. Margarida Aritzeta, directora general d’Acció Departamental de la Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya.
Sr. Jordi Porta, president d’Omnium Cultural.
17.30 h - “El regne de Mallorca i el Pirineu”. Conferència d’Antoni Riera, UB.
18.30 h - “Els Pirineus com a origen de Catalunya”. Conferència de Josep Moran, UB.
19.30 h - “Les realitats frontereres no estatals: Lliges i Patzeries”. Conferència de Patrici Poujade, Tolouse-Le Mirail.
22 h - Concert.

10 h - “Els comtats i Joan II”.
Conferència a càrrec d’Imma Muxella, UPF.

Dissabte 14 de novembre

11 h - “La immigració occitana a Catalunya”.
Conferència a càrrec de Valentí Gual, UB.
12 h - “El funcionament de la frontera del Pirineu (1493-1640)”. Conferència d’Àngel Casals,
UB.
14 h - Ofrena floral al Monument del Tractat dels Pirineus. Plaça del Sol
16 h - Taula rodona “Catalans sense fronteres. La societat civil a Catalunya, 350 anys després”
Pere Manzanares: entitats, mobilització i catalanisme
Joan Lluís Lluís: la pervivència de la catalanitat, malgrat el Tractat
Toni Ayala: projectes comuns des d’Òmnium. Els Focs de Sant Joan-Flama del Canigó
Tomàs Torrent: Cerdanya com a espai transfronterer
Moderadora: Marta Rovira, membre de la Junta d’Òmnium.
17 h - “La Pau dels Pirineus: de l’alta política internacional al món local”. Conferència de Xavier Gil, UB.
18 h - Presentació del llibre: Les fronteres catalanes i el Tractat dels Pirineus.
18.45 h - Cloenda.

Diumenge 15 de novembre

TROBADA
D’ESCOLES DE LA CERDANYA

- A partir de les onze del matí, recepció de les diferents escoles i exposició dels diferents dibuixos
presentats al Concurs de Dibuix sobre el Tractat dels Pirineus.
- Xerrada sobre els Tractat dels Pirineus a càrrec de la Sra. Elisabet Bil·le (profesora d’Història
d’ensenyament secundari, Font Romeu)
- Exposició dels dibuixos, entrega de premis i un aperitiu per als assistents. L’acte es tancarà amb
una ballada de dos ballets escolars. Els nois i noies de l’escola de Llívia debutaran amb el nou ball
pla de Llívia i la corranda del nou ball pla de Llívia. Finalment, hi haurà un aperitiu per als assistents.

La Trobada d’Escoles tindrà lloc a la

Sala d’Actes de l’Ajuntament de Llívia (c. del Forn, 11)

