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Carles Llop, Josep Maldonado

Col·laboradors doctorands

Ramon Sisó, Giuseppe Mura
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Pàgina web

http://paisajesculturales.50webs.com/
http://ciutatmosaicterritorial.com/

Aquesta imatge del territori ha estat transformada per l’evolució social i les transformacions urbanes. Entre
la nostàlgia d’un patrimoni territori de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran
contenidor de memòria i al mateix temps de present. La gran qualitat del conjunt patrimonial d’aquests vells
territoris ens posa algunes preguntes i ens porta a explorar en la seva condició de ‘paisatge cultural’, això és:
un territori ple d’història i patrimoni, fet per la societat que l’ha modelat des del treball; encara viu des del punt
de vista de la producció i de l’habitabilitat, que es mostra a través de les institucions culturals que l’estudien i es
preocupen per la seva conservació i gestió, per tal de gaudir-lo econòmica i culturalment.
- Quin son els trets patrimonials fonamentals?
- Quins son els elements essencials que el composen?
- Com s’ha constituït i com ha evolucionat?
- Quines estratègies projectuals dels usos i espais es poden plantejar per un equilibri entre protecció
i desenvolupament ?
- Com gestionar adequadament la preservació dels valors industrials patrimonials,
i al mateix temps permetre un desenvolupament econòmic i social que usi aquests espais?
- Qui són els agents que poden desenvolupar estratègies conjuntes?
...
Abordarem conjuntament aquestes qüestions, amb la col·laboració de les persones que serven la memòria del
rec, i les institucions que en tenen cura o l’han de gestionar, i la ciutadania que el viu i el reivindica.
> La nostra contribució serà l’elaboració d’un Atlas sobre els territoris de la Vall del riu Corb, i un Quadern
d’estratègies i propostes de paisatge. El treball serà conjunt com a Taller, si bé i ens organitzarem en grups
d’estudiants per a la elaboració dels materials específics.
> El mètode de treball i l’organització l’establirem en les sessions oportunes de coordinació
en els tallers a classe.
> Durant l’elaboració del treball determinarem l’abast dels lliuraments de materials,
i les dates de lliuraments parcials.
Tutors de camp
Pau Moragas 		
Carles de Ahumada
Carles Llop		

666 47 67 73 pau@olivera.org
667 50 67 67 carles@olivera.org
657 87 64 08 cllop@coac.net

Sortida de camp a la Vall del riu Corb, 18-19-20 de Gener 2017
Viatge: 2:00 h. des de Sant Cugat del Vallès Ruta: A-2 fins Espluga de Francolí (lloc de pernoctacions
i camp base de treball). Allotjament: Alberg Jaume I, Àrea XANASCAT, Direcció de Serveis a la Joventut,
Agència Catalana de la Joventut, Les Masies, s/n 43440 , L’Espluga de Francolí
telf. 977 87 03 56 fax 977 87 04 14.
alberg.espluga@gencat.cat http://www.acjoventut.cat/.
Dinars previstos en ruta, sopars a l’Alberg Jaume I
Programa
18 DE GENER DE 2017
07:30

Sortida des de Sant Cugat del Vallès (ETSAV)

09:30

Arribada a l’Espluga de Francolí i instal·lació a l’Alberg Jaume I

10:00

Sortida vers la Vall del riu Corb

10:30

Vista panoràmica de la vall des del Conjunt històric-artístic de Guimerà

11:30

Ruta per la vall fins les Obagues del riu Corb

12:00

Ruta guiada i comentada pel paratge d’interès natural de les Obagues
Joan Teruel, naturalista

13:30

Visita literària a Vallfogona del riu Corb (El Rector de Vallfogona)
Núria Bonet, guionista al programa Tria 33

14:15

Dinar Hostal del Rector

15:45

Sortida ver la porta de la Vall, entre les valls del Xercavins i el Corb: Verdú

16:15

Verdú, poble i castell
Joan Tous, mestre escola rural jubilat i David Tous, enginyer agrònom

17:45

Sortida cap a Belianes

18:15

Visita del Moli d’Oli de Belianes
Josep María Escribà, pagès

18:45

Visions i Debat sobre la Vall del riu Corb
(a la Fonoteca de Belianes, obra de Daniel Gelabert)
Territori, geomorfologia, historia, economia, producció, innovació
- Rosa Bisa, pagès a Belianes (Olis Camins de verdor)
- Guillem Figueras, “historiadors i recol·lectors”
treballen amb plantes espontànies comestibles i fruits oblidats
- Nati Ninot, Formatgera a Albió
- Josep María Escribà, pagès a Belianes (Olis Camins de verdor)
- David Tous, enginyer agrònom
- Teresa Fuentes, Consorci Leader Pla Estratègic Agroalimentari
de la Vall del Corb

20:00

Sortida cap a l’Espluga de Francolí, Alberg Jaume I

21:00

Sopar

22:30

Debat del grup sobre la Jornada

19 DE GENER DE 2017
08:30

Esmorzar a l’Alberg Jaume I

09:00

Sortida vers la Vall del Maldanell

09:30

Vista panoràmica de la vall i visita a les Vinyes de la Cooperativa l’Olivera
Pau Moragas, Responsable del camp i del molí d’oli de L’Olivera
Miquel Aran, Enginyer agrònom i edafòleg (expert en sòls)

11:00

Visita de Maldà
Joaquim Capdevila, historiador i professor de la UdL

12:30

Celler i moli de la Cooperativa L’Olivera
Carles de Ahumada, President de L’Olivera
Clara Griera, Responsable del celler de L’Olivera

14:15

Dinar al celler de L’Olivera

16:15

Visita del Monestir de Vallbona de les Monges

17:45

Treball estudiants: primeres impressions

18:30

Visions i Debat sobre la Vall del riu Corb (a la Vallbona de les Monges)
Colonització dels paisatges, mutacions i transformacions
(terres d’oportunitats)
- Joaquim Capdevila, historiador i professor de la UdL
- Ignasi Aldomà, Geògraf i professor de la UdL
- Carles de Ahumada, Enòleg Cooperativa L’Olivera
- Clara Griera, Responsable de Celler Cooperativa L’Olivera
- Eduard Trepat, Geògraf representant de la Fundació del Món Rural
- Josep Ma Pomés
- Arc mediomabiental
- Pau Llop, Dissenyador gràfic a 131.gd

20:30

Sortida cap a l’Espluga de Francolí, Alberg Jaume I

21:00

Sopar

22:30

Debat del grup sobre la Jornada

20 DE GENER DE 2017
08:30

Esmorzar a l’Alberg Jaume I

09:00

Sortida vers el Monestir de Poblet

09:30

Visita del Monestir

12:00

Retorn a ETSAV

