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Tastets de patrimoni

L’Art rupestre de Catalunya: 10.000 anys
d’història gràfica
Dijous 15 novembre a les 19 hores

L’objectiu de Tastets de Patrimoni és donar a conèixer de primera
mà, i posar en valor així, el patrimoni de les comarques de
Tarragona a través de la presentació de rutes culturals. S’adreça al
públic interessat a conèixer el patrimoni més proper i també al
professorat de primària i secundària que contempli en la seva
programació la realització de sortides culturals. És una oportunitat
per informar-se sobre la visita i comprovar-ne les possibilitats
didàctiques.
Les presentacions dels elements, recursos o institucions
patrimonials, que es realitzen sempre a la Biblioteca Pública de
Tarragona, van a càrrec dels centres d'estudis locals i comarcals, que
són els autors o impulsors de les rutes. També els centres d’estudis
s’encarreguen de guiar i acompanyar el grup en el moment de les
visites i de la realització de la ruta.

Primer
Els castells de frontera i la seva importància
en la història de Catalunya
Dijous 11 d’octubre a les 19 hores
Conferència a càrrec de Josep M. Carreras Tarragó,
historiador, president de l’Associació Cultural Baixa Segarra, i autor
d’una important bibliografia entre la qual destaquen les obres
dedicades a la història i el patrimoni de Santa Coloma de Queralt.
Parlarà sobre l’origen i funció dels castells de la Marca Hispànica, a
més de la importància de les torres de guaita i el context històric i
social que els envolta com el poder medieval, els senyors feudals, els
drets i obligacions dels súbdits, el mercat a l’entorn del castell. L’autor ens parlarà també de l’evolució dels castells cap a residències senyorials, i sobre la fi dels senyorius al segle XIX. Les comarques de
la Conca de Barberà i de la Baixa Segarra seran el marc de
referència.

Conferència a càrrec de Ramon Viñas Vallverdú,
prehistoriador, investigador de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES), a Tarragona. Imparteix l’assignatura sobre el
Comportament simbòlic en el marc del Màster Erasmus Mundus en
Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que ofereix la Universitat
Rovira i Virgili. És director del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i
del Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades.
Ha estat professor d’Art Rupestre, a l’Escuela Nacional de Antropología e
Historia ENAH (INAH) de la ciutat de Mèxic (1997-2005).
En l’actualitat el territori català conté mes d’un centenar d’abrics i cavitats
naturals amb representacions rupestres prehistòriques declarades
Patrimoni Mundial per l’UNESCO des de l’any 1998. Es tracta del primer
Art de la nostra història, constituït per petites figures que representen
diverses activitats, com la cacera dels animals salvatges o les cerimònies
rituals, així con composicions amb elements esquemàtics i abstractes,
entre ells, destaquem la Roca dels Moros del Cogul, i els conjunts de les
Ermites d’Ulldecona i les Muntanyes de Prades. Es tracta de l’herència dels
últims caçadors-recol·lectors i dels primers agricultors–ramaders que
habitaren el prelitoral mediterrani de la Península Ibèrica.

Postres
Sortida cultural a Barberà de la Conca, Santa Coloma
de Queralt i Montblanc
Dissabte 1 de desembre
Visita al Castell de Barberà de la Conca acompanyats per Marcel Poblet,
historiador, professor universitari i vicepresident de l’Associació Amics del
Castell de Barberà. Recorregut per la vila de Santa Coloma de Queralt
amb Josep M. Carreras Tarragó, historiador. Dinar a la localitat. Visita
al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de Montblanc acompanyats de
Ramon Viñas Vallverdú, prehistoriador i investigador. Visita guiada a la
vila de Montblanc, per Josep M. Grau i Pujol, historiador.

Places limitades. Inscripcions obertes. Preu: 35 euros

