Cultura | Anna Solana Tomàs | Actualitzat el 02/08/2019 a les 11:26

Arriba la 10a edició de les Jornades
«Coneix la Terreta»
La Mostra de Cinema Etnogràfic, conferències sobre problemàtiques pirinenques o
la música tradicional són algunes de les propostes

L'església de Sant Pere d'Orrit, a La Terreta, bé d'interés local. | Ajuntament de Tremp

Transhumància, pedra seca, pobles fantasmes són algunes de les temàtiques de les xerrades i
documentals que es podran veure a La Torre de Tamúrcia. El poble acull, entre aquesta tarda i
demà, les X Jornades Coneix La Terreta, organitzades per l'Associació Cutural La Terreta i el
Centre d'Estudis Ribagorçans http://cerib.blogspot.com/)
(
.
Les Jornades començaran avui, divendres 2 d'agost, a les 18h amb la inauguració de la Mostra de
Cinema Etnogràfic
(http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i
_recursos/02_jornades_estudis_leg/02_recerca_proteccio/mostra_cinema/) , que ja va fer una
pre-estrena a l'Ecomuseu d'Esterri d'Àneu
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11510/ecomuseu/valls/aneu/acull/9a/mostra/cine
ma/etnografic) . La tarda seguirà amb una xerrada i la projecció d'un documental sobre el
despoblament a la comarca del Sobrarbe (Aragó), entre d'altres.
Dissabte al matí, l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases i el president del Consell Comarcal,
Josep Maria Mullol, faran la inauguració oficial de les Jornades acompanyats del Director General
de Polítiques de Muntanya de la Generalitat, Albert Alins. El dissabte seguirà amb presentacions i
conferències de mans d'experts i autors que tractaran sobre la temàtica principal de
l'esdeveniment: les diferents realitats del Pirineu així com, la seva cultura, història i patrimòni.
Els encarregats de clausurar els actes seran, dissabte a les 20.30h, Artur Blasco i Marién
Casimiro, qui tocaran un repertori de música pirinenca. Blasco, també serà a les jornades
presentant el IX i X volum dels seus llibres, A peu pel cançoner, dedicats al Pallars Jussà i a la
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Ribagorça, respectivament.
Consulta el programa de les X Jornades Coneix La Terreta aquí.
(http://cerib.blogspot.com/2019/07/x-jornada-cultural-coneix-la-terreta.html)
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