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Estrenem locals socials
L’Arxiu d’Imatges creix i s’adequa
Celebrem Sant Jordi
Iniciem un cicle de cursos de formació
Publicacions del 2016
25è aniversari del Dansàneu

1. Nous locals socials. Sala Àrnica i Sala Nabius
En invitació adjunta, us convidem la diada de Sant Jordi a l’obertura d’aquests nous espais socials del
Consell al servei de la cultura aneuenca i pallaresa. Es tracta bàsicament de donar renovat impuls a la
nostra gestió, de fer‐la més pròxima i integradora i de dotar el Consell d’àmbits de formació permanent
(Sala Àrnica) i d’un altre de reunions (Sala Nabius) a disposició dels nostres associats i de totes aquelles
persones que valorin la cultura i el patrimoni com un dels valors fonamentals, com a reflex del nivell
educatiu de la societat.
2. L’Arxiu d’imatges
L’Arxiu d’images del Consell creix substancialment amb la incorporació de diversos fons particulars i
s’adequa dia a dia als reptes digitals imprescindibles per a un ús extens i compartit. Us convidem a
visitar la nostra web www.aneu.cat Arxiu d’imatges i observareu l’esforç realitzat per a crear un
imaginari visual col∙lectiu de les Valls d’Àneu.
3. Sant Jordi 2016. Dia del Llibre
Davant de la Seu del Consell, a l’Avinguda Joaquim Morelló, obrirem, en aquesta assenyalada data, la
nostra parada de llibres que aquest any anirà dedicada a les Trobades d’Escriptors, al Fons de l’Arxiu
d’Imatges i al Pallars Sobirà. Llibres que, ben segur, ja teniu a la vostra biblioteca. Ens plauria que ens
vinguéssiu a visitar amb els vostres amics i triéssiu entre les ofertes especials aquell volum que encara
no teniu. Participeu i feu‐los participar del projecte cultural aneuenc a través de la campanya de socis.

4. Cursos de formació i aprenentatge
És en aquest sentit que endeguem una nova fórmula de coneixement complementària a les
presentacions, conferències, difusió i activitats diverses. Hem programat dos cursos: un a la primavera i
l’altre a la tardor
1. Curs de primavera. Els grans rapinyaires a catalunya, Conèixer‐los, conservar‐los i posar‐los en
valor. 3‐4 de juny 2016 a càrrec de L’ornitòleg Marius Domingo
2. Curs de tardor. Els noms de lloc (toponímia) i la seua vinculació a la geografía territorial.
Octubre‐novembre 2016 a càrrec del professor Albert Turull
5. Les nostres publicacions
És prou evident la tasca divulgadora desplegada pel Consell des del 1983 (100 llibres) amb l’objectiu de
facilitar el coneixement per a poder fidelitzar l’estima a la terra. Són moltes les publicacions pròpies i
amb col∙laboració que ja omplen la biblioteca pirinenca. Aquest any 2016, tal com ja es va anunciar en
l’Assemblea de socis el desembre del 2015, el Consell té programats a més del nostre vaixell insignia la
revista Nabius (desembre 2016 que el soci rep gratuïtament), tres publicacions.
 L’Esquerrana, de Montserrat Garrich. Línia Consell, núm 3. Publicació emmarcada en el
Dansàneu. Repassa la importància de la dansa per a la cohesió comunitària i, sobretot, de
l’Esquerrana una dansa emminentment pirinenca que a les Valls d’Àneu continua tenint força,
plasticitat i harmonia. Data d’aparició: maig‐juny 2016. Preu aprox. 16€
 Intervencions al Castell de València d’Àneu 2010‐2015. Diversos autors. Quaderns del Consell
núm 8. L’ny 1996 es publicava l’obra Fonèvols i matacans. El conjunt arqueològic de València
d’Àneu d’Iñaqui Padilla. El present volum, continuador d’aquella obra, completa la mirada
sobre un dels elements patrimonials més important de les Valls d’Àneu, el Castell de València
centre polítc del territori en època medieval i residència del darrer comte de Pallars Hug Roger
III i de la seua dona Caterina Albert, que tan valerosament el va defensar davant del Cardona
(1487). Data d’aparició: juliol‐agost 2016. Preu aprox. 25€
 La toponímia de les Valls d’Àneu, d’Albert Turull. Quaderns del Consell núm 9. L’any 2004,
publicàvem coordinadat pel mateix autor el llibre De Marimanya al Cargol. Inventari toponímic
de les Valls d’Àneu. Aquest any n’apareixerà, doncs, la seguida necessària d’aquell
imprescindible treball coral. El present volum contindrà l’estudi histórico‐lingüístic i etimològic
de la toponímia aneuenca. Data d’aparició: novembre‐desembre 2016. Preu aprox 25€

6. 25è aniversari del Dansàneu. Mercat festiu de les cultures del Pirineu. 21‐26 de juny
Arribem a un pletòric 25è aniversari amb un programa farcit de novetats i la producció pròpia
que s’estrenarà el dia 24 de juny a Santa Maria d’Àneu. Passegeu‐vos‐hi (www.dansaneu.cat)
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