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PATRIMONI Divendres, 8 de juliol del 2016
I SOCIETAT CIVIL

PAISATGES ORDINARIS, El paisatge aporta avui al món del patrimoni una visió
PATRIMONI I SOCIETAT CIVIL global, integradora, que permet entendre un
element patrimonial —estigui o no catalogat— no com un artefacte aïllat, sinó com una peça més d’un
conjunt, és a dir, d’un paisatge que li dóna sentit i raó de ser. En paral·lel,
avancem cap a uns conceptes de patrimoni i paisatge més participats i
plurals, amb responsabilitats compartides, en què la societat adquireix un
paper cada cop més rellevant a l’hora d’atorgar el valor de patrimoni a
un determinat artefacte, o a un determinat paisatge. La dimensió
patrimonial del paisatge, a més, proporciona informació molt rellevant
per a la seva futura planificació i gestió, per al seu desenvolupament
econòmic local, i és una poderosa via de sensibilització ciutadana.

PROGRAMA
09.00-09.30h

Inscripcions i lliurament de
documentació

09.30-10.00h

Benvinguda i presentació de la
jornada
Jaume Perarnau, director del
mNACTEC.
Joan Nogué, director de l’Observatori
del Paisatge de Catalunya.

10.00-11.00h

Landscape, Ordinary Heritage and
Citizenship
Bas Pedroli, professor i investigador a la
Universitat d’Alterra Wageningen
(Països Baixos).

11.00-11.30h Pausa-cafè
11.30-12.15h

12.15-13.00h

Projecte “El museu al carrer”
Jaume Perarnau, director del
mNACTEC.
Patrimonialització dels paisatges
ordinaris
Francesc Muñoz, director de
l'Observatori de la Urbanització i del
Màster en Intervenció i Gestió del
Paisatge i el Patrimoni, UAB-MUHBA.

13.00-14.00h

Debat
Moderat per Pere Sala, coordinador de
l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

14.00-15.30h

Dinar (lliure)

15.30-16.00h

Cultura i paisatge: una nova mirada
Joaquim Nadal, director de l'Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural
(ICRPC).

16.00-16.30h

La visibilització d’un patrimoni ocult:
el mapa de paisatge transfronterer de
la Cerdanya
Pere Sala, coordinador de l’Observatori
del Paisatge de Catalunya.

16.30-17.00h

Jardins: paisatges a la recerca d’un
projecte patrimonial
Jordi Díaz Callejo, enginyer tècnic
agrícola especialitzat en jardineria i
paisatge.

17.00-17.15h

Pausa

17.15-17.45h

Cementiris: patrimonis i paisatges
desconeguts
Esther Celma Fe, projecte Patrimoni
Funerari.cat

17.45-18.15h

La recuperació productiva d’un
patrimoni oblidat. El paisatge de tines
de les valls del Montcau
Valentí Roqueta, president de Roqueta
Origen.

18.15-19.00h

Debat i cloenda
Moderat per Jaume Perarnau, director del
mNACTEC.

INSCRIPCIONS:
Inscripció gratuïta prèvia a la jornada a mnactec.cat

Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (mNACTEC) – Rambla d’Ègara,
270 – 08221 Terrassa (Vallès Occidental) –
Informació: 93 736 89 66 – mnactec.cat

#paisatgesordinaris
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