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PROGRAMA

MATÍ

8:30h.

Arribada i lliurament d’acreditacions

9:00h.

Presentació

9:15h.

Quan respira l’esperit del lloc
Annette Viel, museòloga i consultora internacional

Models i línies d’actuació institucional sobre el patrimoni i el paisatge

10:00h.

L’enfocament «Grand Site de France» per a la protecció i gestió
sostenible d’un paisatge cultural al voltant d’un projecte territorial,
il·lustrat amb l’exemple de la muntanya de Sainte-Victoire.
Philippe Maigne, expert del Réseau des Grands Sites de France

10:45h.

La conservació del patrimoni cultural vs. natural a Grècia: un equilibri
estratègic.
Maria Mertzani, cap del Departament de Conservació dels Monuments Antics
i Moderns. Direcció General de Patrimoni Cultural i Antiguitats de Grècia.

11:30h.

Pausa-cafè

12:00h.

Paisatge i patrimoni. L’experiència de l’Observatori del Paisatge de
Catalunya.
Pere Sala, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

12:30h.

Nous reptes en la gestió del patrimoni natural a Catalunya
Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

13:00h.

Taula rodona amb la participació d’Annette Viel, Philippe Maigne, Maria
Mertzani, Pere Sala i Marta Subirà.
Moderada per: Xavier Llovera, cap de la Divisió d’Actuacions en Museus i
Monuments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

14:00h.

Pausa

Amb la col·laboració de

TARDA
El patrimoni com a oportunitat de desenvolupament territorial

16:00h.

La Fundació Catalunya La Pedrera en la preservació del patrimoni
cultural i natural.
Xavier Bas, subdirector general de la Fundació Catalunya La Pedrera

16:30h.

Priorat-Montsant-Siurana, el primer paisatge català candidat a Patrimoni
Mundial de la UNESCO.
Roser Vernet, coordinadora de PRIORITAT

17:00h.

Mirades singulars: els reptes de les comunitats patrimonials com a eina
de coneixement i socialització del patrimoni.
Ángel Portolés, coordinador del projecte Patrimoni del Programa d’Extensió
Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

17:30h.

Pausa

17:45h.

Presentació de projectes

1. Crear desenvolupament rural a través del paisatge i la
col·laboració ciutadana.
Jordi Terrades, gerent de l’Associació Desenvolupament Rural
Integral Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC).
2. Grand Tour. Estratègies de creació i comunitat en el context del
patrimoni natural i cultural dels territoris.
Clara Garí, directora de Centre de Creació Contemporània Nau
Côclea de Camallera.
3. Territori de masies: patrimoni i cultura al baix Solsonès
Cristina Espejo, sòcia de l’Arada-Creativitat Social.
4. Proposta per a la valorització i l’ús sostenible del patrimoni
cultural costaner i marí europeu.
Oriol Vicente, coordinador de la Comunitat de Recerca Estratègica
(CORE) en Patrimoni Cultural de la UABCei.
5. Projectes col·laboratius a l’entorn del patrimoni entre els
museus d’etnologia i els parcs naturals a Catalunya.
Àlex Farnós, director del Museu de les Terres de l’Ebre.

19:00h.

Torn obert

Totes les intervencions comptaran amb servei de traducció simultània
(català, anglès i francès)

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de

