
CASTELL DE VERDÚ
DISSABTE, 21 DE NOVEMBRE DE 2020

Inscripció obligatòria: https://tuit.cat/B2Zg6 
Qualsevol consulta ens la podeu fer arribar per correu electrònic a correu.arquitecturapopular@gmail.com

L'inventariat del patrimoni
arquitectònic popular i rural.
Present i futur
9:15h  Recepció dels assistents 
9:30h  Benvinguda i presentació de la jornada 
9:40h  “Els inventaris a Catalunya, utilitat i avantatges de disposar d’un inventari actualitzat i  
   centralitzat”

A càrrec del Sr. Roger Costa,  llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en Antropologia Social 
i Cultural. Tècnic de patrimoni etnològic al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

10:10h  "La protecció de la pedra seca a Torrebesses"
A càrrec del Sr. Mario Urrea, impulsor d’estudis de recerca de la pedra seca i alcalde de 
Torrebesses. Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses.

10:45h Pausa - Esmorzar 
11:00h  Debat participatiu que comptarà amb:

• Sr. Javier Folch 
Estudiós  del patrimoni arquitectònic tradicional i rural que ha participat en la realització d'un 
extraordinari inventariat al poble de Tírig (Al Maestrat) i membre de la Directiva del Centre 
d'Estudis del Maestrat
• Sr. Jordi Oliva 
Membre de las Fundació Cases i Llebot  de la Segarra
• Sr. Manel Martínez 
Estudiós i divulgador de l’arquitectura rural del patrimoni arquitectònic, cultural, rural i natural de 
la Conca de Barberà.
• Sr. Mateu Esquerda 
Estudiós  del patrimoni arquitectònic popular i rural de les Garrigues i membre dels Amics de 
l’Arquitectura Popular
• Sr. Ramon Artigas i Sr. Robert Rovira 
Membres del Drac Verd de Sitges i responsables de validar les "Barraques i Construccions per 
emmagatzemar aigua" de Wikipedra.
• Sra. Elena Espuny 
Llicenciada en Geografia i Història. Tècnica de patrimoni etnològic (IRMU)
• Sr. Eduard Trepat 
Geògraf i coordinador tècnic de l’ARCA, l’associació d’iniciatives rurals de Catalunya. Col·laborador 
secció patrimoni agrari IEI.
• Sra Maite Oliva 
Coordinadora de COL·LABORAxPAISATGE
Moderació:  Amics de l’Arquitectura Popular


