Iniciatives per a la
conservació de l’arquitectura
rural tradicional
Jornada tècnica
PRAT DE COMTE, divendres 27 de setembre de 2019
Mas de Burot | Fot. Rafael López-Monné / Aj. Horta de Sant Joan

Presentació
El patrimoni arquitectònic rural sovint
no té el reconeixement que es mereix.
La seva senzillesa i austeritat es
confon amb la falta de valor.
Diverses administracions i entitats
treballen arreu de Catalunya per tal
que es conegui la importància dels
sistemes i formes de construcció
tradicionals, la seva vinculació amb el
territori i el paisatge, el seu valor
identitari, etnològic i històric.
En la jornada, s’exposaran iniciatives
dutes a terme en espais naturals i es
tractarà en profunditat el cas del Parc
Natural dels Ports. Es visitarà el mas
de Burot, recentment rehabilitat per
l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, i es
presentarà la xarxa de coneixement
científic.
Comptarem amb la presència de
Ferran
Estrada,
comissari
de
l’exposició Construint el territori.
Arquitectura tradicional i paisatge a
Catalunya, que acull temporalment el
Centre de Visitants del Parc a la Terra
Alta.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Josep Malràs, alcalde de Prat de Comte i president de la Junta
Rectora del Parc Natural dels Ports.
9.30 h Les contribucions de l’arquitectura tradicional a la construcció del
paisatge català
Sr. Ferran Estrada i Bonell, doctor en antropologia social, Departament
d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.
10.00 h Conservació i gestió de l’arquitectura popular al Parc Natural de
Montsant
Sra. Montserrat Solà, tècnica d’ús públic i patrimoni cultural al Parc
Natural de Montsant.
10.30 h La conservació del patrimoni arquitectònic a les Gavarres
Sr. Oriol Granyer Manyà, director del Consorci de les Gavarres.
11.00 h Pausa - cafè i visita a l’exposició Construint el territori. Arquitectura
tradicional i paisatge a Catalunya.
11.30 h Arquitectura rural del Parc Natural dels Ports. Tipologies, materials
i elements constructius
Sra. Ana Àvila Aguilà, tècnica d’infraestructures i manteniment del Parc
Natural dels Ports.
12.00 h La construcció amb guix al mas de Burot
Sr. Óscar Benet, arquitecte Àrea 55 Arquitectura.
12.30 h Arquitectura tradicional i patrimoni immaterial, una mirada
necessària. Presentació de la Xarxa de coneixement científic entorn
l’arquitectura tradicional i el patrimoni immaterial
Sra. Ingrid Bertomeu i Sra. Maite Hernández, antropòlogues.
13.30 h Dinar

Departament de Territori i
Sostenibilitat

Col·laboració

16.00 h Visita guiada al Mas de Burot
Sr. Óscar Benet, arquitecte Àrea 55 Arquitectura.
Sra. Ana Àvila Aguilà, Parc Natural dels Ports.

Lloc de realització
Centre de Visitants del Parc Natural dels Ports a la Terra Alta
Ctra. T-330, km 27 43595 PRAT DE COMTE
El desplaçament fins al mas de Burot es farà en cotxes particulars.
goo.gl/maps/GpJVmLy9S6i3ioQM8

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Parc Natural dels Ports (Tel.: 977 50 40 12 | pndelsports@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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