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Els aplecs contemporanis són el resultat de la destil·lació d’un conjunt de pràctiques i 
creences, algunes d’origen ancestral, que han configurat trets culturals i identitaris dels 
habitants que s’hi congreguen des de fa moltes generacions. Palesen com les comunitats 
rurals, i darrerament, els seus descendents que viuen en ambients urbans, han integrat a la 
seva vida i dotat de significats uns indrets privilegiats, entorn d'antics santuaris o ermites, 
que conjuguen elements patrimonials materials i immaterials. 
 
Tot i trobar-ne fenòmens similars a moltes altres parts del món, els aplecs pirinencs tenen 
uns trets particulars. I malgrat els canvis socials dels darreres decennis, han fet prova d’una 
sorprenent resiliència i mantenen una gran significació per la gent vinculada a aquest 
territori. El gran nombre d’aplecs que s'hi concentren els mesos de bonança al Pallars, en 
fan un lloc òptim per comprendre com s’integren les dimensions culturals, espirituals i 
religioses que conflueixen en aquests nodes d’una antiga geografia sagrada. Altrament, els 
aplecs representen una oportunitat per vincular la població local i els visitants de les valls 
pirinenques amb un patrimoni singular, format d'elements naturals, culturals i espirituals, tan 
materials com immaterials.     
 
El treball realitzat per l’Associació Silene al llarg de 2013 ha abordat els aplecs del Parc 
natural de l’Alt Pirineu i el seu entorn, analitzant-ne tot l’espectre de valors: artístics, estètico-
perceptuals, socials, orals i lingüístics, a més dels religiosos i espirituals. A banda dels 
aplecs tradicionals, s’han considerat també els que han sorgit els darrers anys, vinculats a 
altres tradicions religioses, que n’enriqueixen la diversitat. A més d’analitzar i donar a 
conèixer el patrimoni integral dels aplecs d’aquest territori, el treball pretén millorar la 
capacitat dels agents clau per conservar i valoritzar-los. Per això es vol impulsar la 
sensibilització de la població local, la capacitació del personal tècnic del Parc i la divulgació 
entre els visitants i la població local del Parc i la seva àrea d’influència.  
 
El treball ha estat parcialment subvencionat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i cofinançat pel fons FEADER. 


