Diumenge 18 de març
Sant Pau d’Ordal (Subirats)
Punt de Trobada: plaça Subirats, a les 11 h del matí.
Passejada guiada a les barraques mestisses.
L’escultor i fotògraf, Josep Massana, ens proposa una aproximació a
l’espai rural del Penedès, observar una barraca mestissa i descobrir
les “marques i signes del paisatge” que són el motiu d’inspiració del
seu treball. Dificultat baixa i cal portar calçat còmode.
Inclou degustació de vi del Penedès
Durada: 2 h
Preu: 3 euros

Jornada

Barraques de pedra seca
i mestisses

Cal inscripció prèvia a Secretaria de l’IEP, carrer dels Banys, 11, al
telèfon 938921979 o al correu electrònic
secretaria@iepenedesencs.org

Diumenge 8 d’abril
Bonastre (Baix Penedès)
Visita guiada a les barraques de pedra seca i altres punts d’interès
significatius.
Els socis de l’IEP Joan Vilaseca i Figueres i Josep Sicart Martínez
faran de guies de la visita.
9.30 h Rebuda per part de David Godall, alcalde de Bonastre i
esmorzar al Centre Cívic la Societat (carrer de La Societat s/n, a l'
entrada sud, primera des de Roda de Berà) Hi ha d'aparcament.
10.30 h Inici amb un itinerari urbà: la Casa del Delme, la Casa
Fontanilles i l'església de Santa Magdalena, vora la font i el safareig
homònims.
11.30 h Continuació amb un itinerari periurbà i per veure el paisatge i
els elements arquitectònics: barraques, forns i possiblement el Molí de
Bonastre (en runes).
Cal inscripció prèvia a Secretaria de l’IEP, carrer dels Banys, 11, al
telèfon 938921979 o al correu electrònic
secretaria@iepenedesencs.org
Col·labora: Ajuntament de Bonastre i Associació Cultural Bon-Astre

Fotografia Barraca de Subirats de Josep Massana

Dissabte 17 de març
Seu de l’ Institut d’Estudis Penedesencs,
Carrer dels Banys, 11
Vilafranca del Penedès

Dimarts, 6 de març
Vilafranca del Penedès
Capella Sant Joan, plaça Sant Joan, 1, a les 8 del vespre

Dissabte 17 de març
Vilafranca del Penedès
Seu de l’Institut d’Estudis Penedesencs, carrer dels Banys, núm. 11.

Inauguració exposició “Construint el Territori. Arquitectura
tradicional i paisatge a Catalunya”
Aquesta exposició ha estat concebuda com una eina per a posar en
valor l’arquitectura tradicional catalana des d’una perspectiva
etnològica. Mostra com diferents elements constructius tradicionals són
claus en la configuració dels paisatges d’alta muntanya, costa, terres
de secà i horta. Al Penedès s’hi ha afegit fotografies i escultures de
barraques mestisses de l’escultor i fotògraf Josep Massana.
Hi intervindrà el comissari de l’exposició, el doctor en antropologia
social, Ferran Estrada, adscrit a la Universitat de Barcelona.

Jornada Barraques de pedra seca i mestisses

Horaris de l’exposició: dimecres de 17 a 20h, dijous i divendres de
10.30 a 12.30h i de 17 a 20h; dissabtes de 18h a 20h; i diumenges de
12h a 14h i de 18h a 20h
Horari especial Setmana Santa: de dimarts 27 a dissabte 31 de març,
de 12h a 14h i de 17h a 20h
L’exposició restarà oberta fins el diumenge 8 d’abril de 2018 i hi haurà
venda de llibres de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Més informació al web de l’Institut d’Estudis Penedesencs,
http://www.iepenedesencs.org/ , o al correu electrònic
immaterialpenedes@gmail.com o al telèfon 607162342.
Exposició concebuda per les entitats de la Xarxa de l’Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya i
produïda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Organitza:
Col·labora:

9 h Lliurament de documentació.
9.10 h Taula - expositor per a projectes o pòsters de les entitats
participants.
9.15 h Parlaments de benvinguda.
9.30 h Presentació del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial del Penedès i de la recerca sobre la tècnica de pedra seca
al Penedès, a càrrec de la coordinadora, Àngels Travé, i l’antropòleg
Abraham Guillén.
10 h Presentació “Barraques mestisses” a càrrec de l’escultor i fotògraf
Josep Massana i projecció dels audiovisuals realitzats per CEPvi, en el
marc del Congrés Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, amb la
presentació del seu director Miquel Vidal.
11h Pausa - cafè
11.30h Presentació de projectes d’entitats i de persones sobre la
pedra seca, les casetes de vinya i l’arquitectura tradicional.
14 h Cloenda de la Jornada.
L’objectiu de la Jornada és conèixer i compartir experiències per a la
salvaguarda del patrimoni arquitectònic tradicional. Anomenem
mestisses a les casetes de vinya construïdes amb l’antiga tècnica de
tàpia o maó i que actualment no tenen el reconeixen patrimonial que sí
han aconseguit les barraques de pedra seca.
Cal inscripció prèvia a immaterialpenedes@gmail.com o al telèfon
607162342.
Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès:
http://immaterialpenedes.cat/

