Activitats complementàries
Dissabte, 17 de març de 2018
Institut d’Estudis Penedesencs, c/ dels Banys, 11 de Vilafranca del Penedès

Jornada Barraques de pedra seca i mestisses
Amb l’objectiu de conèixer i compartir experiències per a la salvaguarda del patrimoni
arquitectònic tradicional.
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 d’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del
Penedès, a càrrec d’Àngels Travé, coordinadora, i de l’antropòleg Abraham Guillén.
10 h Presentació de les barraques mestisses a càrrec de l’escultor i fotògraf Josep
Massana i projecció dels audiovisuals de CEPvi, fets en el marc del Congrés Art,
Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, amb la presentació del seu director Miquel Vidal.
11 h Pausa - cafè
11.30 h 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.
Cal inscripció prèvia immaterialpenedes@gmail.com o al telèfon 607162342
Diumenge, 18 de març de 2018
Sant Pau d’Ordal (Subirats) (Alt Penedès)
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.
Durada: 2 h. Dificultat baixa i cal portar calçat còmode.
Preu: 3 euros (inclou degustació de vi del Penedès).
Cal inscripció prèvia IEP al telèfon 938921979 o secretaria@iepenedesencs.org
Diumenge, 8 d’abril de 2018
Bonastre (Baix Penedès)

Visita guiada a Bonastre i a les barraques de pedra seca
Els membres de l’Associació Cultural Bon-Astre i de l’Institut d’Estudis Penedesencs
Joan Vilaseca i Figueres i Josep Sicart Martínez faran de guies.
9.30 h Rebuda per part de David Godall, alcalde de Bonastre i esmorzar al Centre
Cívic La Societat (c/ de La Societat,s/núm., entrada sud, primera des de Roda de B.)
10.30 h Inici itinerari: Casa del Delme, Casa Fontanilles, església de Santa de
Magdalena, font i safareig, també observació del paisatge, barraques, forns, etc.
Cal inscripció prèvia IEP al telèfon 938921979 o secretaria@iepenedesencs.org
Organitza:
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