
 

 

   

 
 

PRESENTACIÓ 

De vegades el patrimoni és vist com un factor de 
constrenyiment que dificulta la modernització de 
les ciutats o obliga a fer costoses operacions de 
microcirurgia urbana. Però el patrimoni també pot 
ser vist com un factor de projecció de futur de les 
ciutats i de sostenibilitat. Amb el títol, “El patrimoni, 
allà on el passat i el futur es troben”, les 10es Jor-
nades del Patrimoni volen reflexionar i donar a 
conèixer les eines de planificació territorial i de 
gestió que permeten fer viable el patrimoni com a 
element definidor de l’urbanisme i com a punt 
connexió  entre el passat i el futur de les ciutats. 
Vist així, el patrimoni deixa de ser un llegat del 
passat per ser el llegat que activament traspassem 
a les generacions futures.  
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                 Formulari d’inscripció 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 d’octubre de 2020 
Lloc: On line. Zoom ( es facilitarà contrasenya a les persones inscrites) 

 
 

PROGRAMA 
 
09:30 h    Benvinguda institucional 
 Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels. 
 Genoveva Català, presidenta del Centre d’Estudis Comarcal Baix Ll. 
 Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. 
 Representant de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
 Eva Martínez, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
10:00 h Conferència 

            Patrimoni, memòria  i  història, a càrrec de Joaquim Nadal i Farreras, director de l’Insti-
 tut Català de Recerques en Patrimoni Cultural. 
11:00 h   Taula rodona “El patrimoni, allà on el passat i el futur es troben” 

 Gràcia Dorel-Ferré, consultant per la UNESCO en patrimoni industrial. 
 Josep M. Carreras Quilis, director de l’Àrea de Des. de Polítiques  Urbanístiques. AMB 
 Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista, assessora de l'Ajuntament de Barcelona.
  

 Modera Javier Clemente, membre del Grup de Recerques Històriques de  Castelldefels. 
11:45 h   Taula d’experiències 

 Gerard Bidegain, el patrimoni urbà d’Abrera.Tècnic de Patrimoni cultural i Memòria 
 histórica  de l’Ajuntament d’Abrera   
 Jordi Amigó, les rutes singulars de Sant Just Desvern. Historiador i arxiver municipal de 
 l’Ajuntament de  Sant Just Desvern  
 Jordi Maresma, l’Eix Històric de Castelldefels.1er Tinent d’Alcaldia i regidor de Cultura 
 de l’Ajuntament de Castelldefels. 
12:30 h  Cloenda  
 Jordi Maresma, 1er Tinent d’Alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Castelldefels. 
                Jordi Carbonell, conseller de Mediambient, Cultura i Memorial Democràtic del  Consell 
 Comarcal del  Baix Llobregat. 
13:00 h  Visita virtual  a l’Eix històric de Castelldefels” a càrrec de l’Ajuntament de Castelldefels.  
 
Condueix l’acte l’Ana López, Periodista. Ajuntament de Castelldefels. 

 
 

Es podrà realitzar una visita presencial al Castell, el dia 7 de novembre de 2020, a les 10:00 hores.  
Els interessats/des podeu contactar trucant al tl. 93 6369697, o per correu electrònic: 
b.castelldefels@diba.cat 
 

 

Amb la col·laboració de: 

 

10es Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat  

           “El patrimoni, allà on el passat i el futur es troben”      

 

 

 

https://www.elbaixllobregat.cat/formulari/10%C3%A8s-jornades-de-patrimoni-del-baix-llobregat-el-patrimoni-all%C3%A0-el-passat-i-el-futur-es

