Els pous de gel, secrets de
pedra seca
Jornada tècnica
MONTBLANC, dijous 4 d’abril de 2019
Presentació
Els pous de gel, la tècnica de la seva
construcció i localització han estat
elements d'estudi per part de l'equip
d'experts en arquitectura popular de la
URV, els quals han pogut constatar la
diversitat de realitzacions que d'aquest
element es poden trobar, responent a
les característiques morfològiques de la
seva zona. A més, els pous representen
una economia i societat on el gel era un
bé preuat que també ensenya la relació
entre la zona rural de muntanya i l'espai
més horitzontal del camp de Tarragona.
El Consorci Leader del Camp, amb el
projecte Col·labora pel Paisatge, vol
presentar aquests primers resultats
d’aquesta recerca de la URV sobre pous
de gel amb tècnica de Pedra en Sec,
declarada per la UNESCO com a
Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat. Aquesta recerca realitza
també
una
lectura
tecnològica
d'aquestes construccions, amb l'objectiu
de fer-lo arribar a un públic més ampli,
per mitjans digitals i altres, i així
despertar més l'interès a bé immaterial
de la humanitat.
La sessió té un interès especial per a
aquells professionals del món del
Turisme en l’àmbit rural i la divulgació
de la cultura i l’etnografia, doncs
proporciona recursos que enriqueixen la
oferta de cultura i lleure del territori
interior.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
18.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
18.30 h Presentació de la jornada
Sr. Antoni Bitrià, tècnic del Consorci Leader de Desenvolupament
Rural del Camp.
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
18.40 h Exemple de catalogació dels pous a la Conca de Barberà
Sr. Gabriel Serra, historiador i expert local.
19.00 h Entorn històric i geogràfic dels pous de gel
Sr. Manel Martínez, expert local en pedra seca.
19.20 h Estudi i aproximació als pous de gel actuals
Sra. Herminia Domenech i Sr. Pau Frade, professors de la URV.
19.50 h Aplicacions tecnològiques per l’aprofundiment de la tècnica de
pedra en sec dels pous de gel
Sr. Sergio Coll i Sr. Agustí Costa, professors de la URV.
20.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
CONCACTIVA
Carrer Daroca, 1
43400 - MONTBLANC

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis
Territorials del DARP a Tarragona:
Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós
Places limitades a l’aforament de la sala.

Col·laboració

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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