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'Prometheus' impulsa el primer simposi
internacional sobre falles
Aquest projecte Interreg POCTEFA està liderat per la Universitat
de Lleida
Les poblacions fallaires del Berguedà de Bagà i Sant Julià
de Cerdanyola acolliran del 27 al 29 d'octubre propers, el
primer Simposi Internacional de les Festes del Foc dels
Solsticis
als
Pirineus
[
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Un moment de la presentació del congrés a Bagà. FOTO:
B-Comunicació.

https://www.prometheuspoctefa.eu/wp-content/uploads/2021/10/PROGRAMA-SIMPOSI_CATAL%C3%80-DEF.pdf
] que han impulsat els vuit socis catalans, francesos i andorrans del projecte Interreg POCTEFA Prometheus,
liderat per la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial del Pirineu [ https://www.catedrapirineus.org/ ] de la
Universitat de Lleida (UdL).
El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els ajuntaments de Bagà i Sant Julià
de Cerdanyola, organitzen aquesta trobada que vol donar respostes sobre quin és el futur de les festes del foc
dels solsticis als Pirineus, com ha evolucionat aquesta tradició que va esdevenir Patrimoni de la Humanitat l’any
2015, o com cal transmetre els valors per salvaguardar-la.
Avui, representants dels consistoris implicats, de la Generalitat, de la UdL i del comitè científic del simposi l'han
presentat a l'Ajuntament de Bagà tot destacant que el seu objectiu és posar en valor la investigació, la
divulgació i la transmissió del patrimoni cultural immaterial de les falles, haros i brandons més enllà de les
fronteres territorials.
El programa s'estructura en quatre àmbits diferenciats: un primer, sobre la història i l’actualitat de la festa; un
segon, sobre l’organització i la gestió de les festes de foc; un tercer per parlar de l’educació, la transmissió i la
divulgació en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial; mentre que el quart tractarà com ha afectat la
pandèmia de la COVID-19 en la sostenibilitat i el futur de la festa. A més de les ponències, comunicacions i
taules rodones, el simposi inclou activitats complementàries com ara la projecció d’entrevistes a fallaires dels
dos municipis o l’actuació de l’Esbart Cadí de Bagà, entre d'altres.
El simposi, que serà presencial i també és retransmetrà per streaming, s'inaugura el proper dia 27 a Sant Julià
de Cerdanyola amb la presència de la directora General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la
Generalitat, Adelaida Moya; els alcaldes de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, Joan Oña i Agustí Elias,
respectivament, i el vicerector de Cultura i Extensió Universitària de la UdL, Joan Busqueta.
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