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Entrant
Tastets de patrimoni
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
Paisatges mironians a Mont-roig del
Camp
Dijous 21 de març a les 19 hores

Segon
La pedra seca, patrimoni cultural
en el món rural.
Les barraques de Mont-roig:
un museu a l'aire lliure
Dijous 11 d’abril a les 19 hores
Conferència a càrrec d’Esther Bargalló, tècnic en Turisme, directora de
la revista Ressò Mont-rogenc i vicepresidenta de la CEPS (Coordinadora
d'Entitats per la Pedra Seca dels Països Catalans).
La pedra seca és una tècnica constructiva tan antiga com la mateixa
existència de l'home. Consisteix a posar una filada de pedres damunt
d'una altra, sense l'ajut de cap material d'unió, i totes lleugerament
desplomades cap a l'interior. Sovint, per damunt del sostre s'hi posava
una capa de terra i pedruscall i s'hi plantaven lliris de Sant Josep. Les
barraques de Mont-roig tenen una notable diversitat d'estils i formes. N'hi
ha 107 en prou bon estat de conservació. Algunes son construccions
singulars. Tenen la porta orientada al sud per tal d'aprofitar el sol i evitar
el fort vent de mestral. A l'interior hi han petites cavitats; les situades a
ran de terra (cocons) s'utilitzen per a conservar frescos l'aigua i el vi.
Altres armaris situats a mitja altura, servien per protegir els aliments
d'algunes bèsties o bé de menjadores dels animals que ajudaven al
pagès.

Postres

Conferència a càrrec de Martí Rom, president del Centre Miró,
realitzador dels documentals D’un roig encès: Miró i Mont-roig (1979)
i Mont-roig: tornaveu mironià (2002), el 2012 ha publicat el llibre
Joan Miró i Mont-roig: Pal de ballarí (1911-1929)”, i també autor
d’altres llibres sobre Mont-roig... (www.martirom.cat)

Sortida cultural a Mont-roig del Camp: les

Es parlarà de la relació del pintor Joan Miró amb Mont-roig del Camp,
población on va anar per primer cop el 1911 i on va fer llargues
estades (tres o quatre mesos a l’any) fins el 1976. Foren seixantacinc anys. Es descriurà i s’analitzarà la influència dels paisatges
mont-rogencs en la seva pintura: des de les muntanyes de l’ermita
de la Mare de Déu de la Roca i de la Mola de Colldejou que tanquen
uns camps plens de garrofers i oliveres, amb horts de bajoqueres i
tomaqueres cap a la plana, fins acabar a la sorra de la platja on Miró
s’extasiava mirant la sortida del sol més enllà del mar.

Primer visitarem part de l’itinerari de les Barraques de pedra seca. Seran
les barraques de l’Aiguader), la dels Comuns del Pellicer i la del Miquel
Terna. L’Esther Bargalló ens farà de guia i ens explicarà les seves
característiques.
Després, acompanyats per Martí Rom, iniciarem part del itinerari Miró
3MR: Mirar, Miró, Mont-roig. Anirem a la muntanya de l’ermita de la Mare
de Déu de la Roca, després visitarem el Mas d’en Romeu. I ja en el poble,
l’indret del quadre “Poble i església de Mont-roig” (1919). Finalment
farem una visita guiada al Centre Miró. Allí podrem veure els documentals
mironians.”

construccions de pedra seca, els paisatges
mironians i el Centre Miró.
Dissabte 25 de maig

Places limitades. Inscripcions obertes. Preu: 35 euros

