JORNADA EN LÍNIA
Dies 1 i 8 de juliol de 2021
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JORNADA TÈCNICA. LA PEDRA SECA: OFICI I EXPERIÈNCIES
La finalitat d’aquesta jornada tècnica es donar a conèixer les experiències de projectes de dinamització local que compten amb la pedra seca com a recurs en el
conjunt dels Països Catalans.
La jornada s’adreça a tothom que vulgui descobrir els nous usos que es donen a les construccions de pedra seca, als interessats en conèixer aquest patrimoni i que
vulguin donar suport a la seva conservació i als tècnics de les entitats vinculades amb la promoció i gestió del territori.
Llengües d’impartició: Català

Coordinació: Elies Bosch Benet (Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya de la Granadella) i Diego Teruel Roca (Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses)

Equip docent: Jaume Escandell Guash (tècnic de l’àrea de Patrimoni Cultural del Consell Insular de Formentera), Mario Urrea Marsal (alcalde de Torrebesses),
Josep Cristià Linares Bayo (cap del Servei Territorial de Cultura i Esport de Castelló. Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana), Roger
Solé (Associació de Margers a Catalunya), un representant del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages i un representant de l’Escola de Margers
de Mallorca
Durada: 3 hores

Preu: Matrícula gratuïta

MODALITAT
Jornada en línia que es realitzarà a través de la plataforma Zoom. Abans de l’inici de la jornada, rebreu un correu electrònic amb les instruccions per accedir-hi.

METODOLOGIA

Cada sessió tindrà una durada aproximada d’una hora i mitja i constarà de dos parts: les intervencions dels ponents (una hora) i les preguntes, comentaris i debats
amb els assistents al curs (mitja hora).

Patrocinen:

PROGRAMA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Dijous 1
19.30-21.00 h

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Dijous 8
19.30-21.00 h

21.00 h

Sessió moderada pel Centre de la Cultura de l’Oli, a càrrec d’Elies Bosch, tècnic de l’Ajuntament de la Granadella
Escola de margers de Mallorca
Roger Solé (Associació de Margers de Catalunya)
L’ofici de marger.
Experiències de valorització de la pedra seca als Països Catalans.
Sessió moderada pel Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, a càrrec de Mario Urrea, alcalde de Torrebesses.
Jaume Escandell (Consell Insular de Formentera)
Ajuts per a la restauració de parets de pedra seca a les Illes Balears.
Josep Cristià Linares (Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana)
Subvencions per finançar treballs de catalogació de construccions de pedra seca i treballs de conservació, manteniment i recuperació
de construccions tradicionals de pedra seca al País Valencià.
Denominació d’Origen Pla de Bages
Ajuts per a la restauració del patrimoni de la pedra seca a través de la inserció laboral a Catalunya.
Cloenda de la jornada a càrrec de Juanjo Ardanuy, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat
Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions.
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar
l’import pagat.
Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:
Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

