Inscripció

Contacte:

Per a inscriure-us-hi cal que empleneu el formulari que trobareu disponible, a partir del 7 de gener, a la pàgina web
del congrés (http://www.iec.cat/jornades/masia2019.asp)
Més informació als llocs web de la ICEA http://icea.iec.cat/ i
del congrés http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/
• Inscripció  general:  50 €
• Inscripció reduïïda: 30 €
		
(socis d’entitats col·laboradores, estudiants,

ICEA. Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona

Entitats patrocinadores

www.congres-masia-territori.espais.iec.cat
congresmasia.icea@iec.cat
#congresmasies

AgroBank
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

MASIA I
TERRITORI

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

		 jubilats i aturats)

• Forma de pagament transferència i VISA
		
(el formulari inclou la informació per a fer el pagament)
• Període d’inscripció:
		 del 21 de gener al 11 de març de 2019.

Fundació
Lluís Carulla

Entitats col.laboradores

SORTIDES CONGRÉS
Dissabte, 16 de març
Visita al Museu de la vida rural
de l’Espluga de Francolí

Fundació
Lluís Carulla

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals

Activitats Congrés
Com activitats paral·leles al congrés s’han programat un
seguit de sortides al llarg de l’any 2019 amb la voluntat
de copsar la realitat de la diversitat tipològica i formal de
l’arquitectura dels masos i masies així com de la diversificació geogràfica de la pròpia realitat territorial de la que
en formen part, tant com a referents del patrimoni cultural,
solcial com a apropecuari i paisatgístic.

Per a més informació sobre les actrivitats
consulteu el programa de sortides
a la pàgina web i al facebook del congrés

Organitza

II Congrés
del Món de la Masia:
«Intervencions i usos
actuals a la Masia»

PROGRAMA

13, 14 i 15 de març de 2019
Institut d’Estudis Catalans
(c. del Carme 47, Barcelona)

MASIA I
TERRITORI

II Congrés del Món de la Masia: «Intervencions i usos actuals a la Masia»

A Catalunya la industrialització va tenir un gran impacte. El país
va experimentar el primer desplaçament de la població rural cap
a la ciutat per trobar-hi treball estable i no condicionat pel clima. Amb el temps, els canvis en l’organització social i l’entrada
de maquinària agrícola va apartar moltes persones, primer les
dones, fora del sistema. La nova producció agrària també hi va
afegir un plus en aconseguir la mateixa producció amb menys ma
d’obra.
No volem viure d’esquena a tots aquests canvis sinó, al contrari,
els volem conèixer i participar-hi. Adaptar-nos i cercar alternatives. És urgent una millora demogràfica. Les noves tecnologies
i la recerca ens apropen tant els espais com alguns models de
treball i per això els governs i les entitats locals necessiten presentar propostes elaborades, tant des d’Europa com des de la
proximitat i que integrin els nous models familiars, els edificis
sostenibles i el turisme rural. Això és el que es vol presentar i debatre en aquest segon congrés, com ja es va fer en l’anterior.
Volem donar veu als protagonistes i, entre tots, aconseguir revitalitzar el mon rural català amb una mirada de futur.
En aquest programa hi trobareu tota la informació, així com
també al nostre web.
Us hi esperem!

enginyer industrial

13, 14 i 15 de març de 2019. Sala Prat de la Riba i Sala Pi i Sunyer de l’IEC (c. del Carme, 47, de Barcelona)

Programa Preliminar
Dimecres 13 de març
Sessió de matí
  9.00-9.30 h. Recepció i lliurament de la documentació
9.30-10.00 h. Inauguració a càrrec de Teresa Jordà, consellera del Departament d’Agricultura,

Tothom és conscient que vivim una etapa de grans transformacions que poden esdevenir en un canvi d’època. Si considerem
totes les novetats que ens arriben, les materials, les de les noves
tecnologies, les ideològiques, així com l’evolució de la democràcia representativa a nivell mundial i el canvi climàtic, ens adonarem que tot plegat incideix en la nostra vida. Amb tot, més que
protagonitzar les noves situacions ens hi estem deixant portar.
Ens supera i intentem adaptar-nos. La història ens ensenya que
tots aquests grans canvis es produeixen perquè des de fa molt
temps les condicions ens hi van portant. És així que l’augment
de la població en centres urbans, ara molt perceptible, fa molts
anys que va començar.

municipis i comarques de Catalunya: TE21 Mic». Ramon Sans Rovira,

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (per
confirmar); de Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’IEC (per confirmar), i
de Jordi Sala i Casarramona, president de la ICEA.
Presentació del congrés: Assumpta Serra i Clota, coordinadora del congrés

10.00-10.40 h. Conferència inaugural:
Servitització territorial, a carrer de Yancy Vaillant, catedràtic especialista en
emprenedoria rural de la Toulouse Business School.

10.40-10.50 h. Presentació dels pòsters exposats al claustre i inauguració de l’exposició
La masia catalana. Imatges del fons de l’Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya, coorganitzada pel Centre Excursionista
de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Barcelona
10.50-11.10 h. Pausa i cafè
Bloc: DEMOGRAFIA, DONES I JOVES
11.10-11.30 h. Conferència: Una aproximació als canvis demogràfics de la ruralia
catalana des de començaments del segle XXI, a càrrec de Joaquín
Recaño Valverde, del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

11.30-12.00 h. Comunicacions. Presentació a càrrec de Joaquín Recaño
12.00-13.00 h. Exposició de projectes:
«Cowocat_Rural». El coworkink com a eina de desenvolupament rural
d’ARCA, GAL, CIS, a càrrec de Begoña Garcia Barco, del Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS), i Jaume Bages Jansà, coordinador del projecte.
ODISSEU. Retorn dels joves al món rural / Viure en rural, de la Fundació
Mon Rural, Leader i CIS, a càrrec (pendent de confirmació).
Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020.
DARP-Institut Català de les Dones, a càrrec de Dolores Jiménez Roca.
13.00-13.40 h. TAULA RODONA:  L’administració local aposta per un territori viu, actiu
i sostenible.
Moderador: Joan Antoni Solans Huguet, arquitecte, membre de l’IEC
Participants:Amador Marquès Atès, alcalde de Bossòst (Lleida), responsable de la
		

Federació de Municipis

Carles Banús Puigivila, alcalde de Tavèrnoles i responsable de la
comissió de petits municipis de l’ACM
M. Carmen Freixa Bosch, presidenta de l’Associació de Micropobles de
Catalunya i alcaldessa de Vallfogona del Ripollès.
Xavier Forcadell i Esteller, Coordinador General de la Diputació de
Barcelona i Secretari Municipal.

13.40-14.00 h. Debat
Sessió de tarda
Bloc: CANVI CLIMÀTIC, INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT
15.45-16.05 h. Conferència: Per què el canvi climàtic és un problema?, a càrrec de Josep
Enric Llebot Rabagliati, del Departament de Física de la UAB i secretari general de
l’IEC.

16.05-16.45 h. Comunicacions. Presentació a càrrec de Roser Maneja Zaragoza, ambientòloga
del COAMB i investigadora de l’ICTA (UAB)

16.45-17.00 h. Pausa i café
17.00-18.00 h. Exposició de projectes:
ENFOCC, Energia, Forest i Canvi Climàtic: Leader, a càrrec d’Eduard
Paredes Caturiny, coordinador del projecte i Àngels Guiteras Benet, gerent de
l’Associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura.

LIFE CLINOMICS.eOportunitats i reptes de l’economia local i la
societat, per adaptar-se al canvi climàtic, Unió de Pagesos,Diputació
Barcelona i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, a càrrec de David Vivet
Tañà, tècnic d’Unió de Pagesos.
Projecte BIOS. La natura crea cultura. Energies renovables per al
desenvolupament rural sostenible d’Ecotallers, cooperariva, a càrrec
de Francesc Miret Rodrigo
18.00-18.20 h Debat
Bloc: NOVES TECNOLOGIES I SOSTENIBILITAT
18.20-18.40 h. Conferència: La recerca en agroalimentació, a càrrec d’Anna Gras Moreu,
directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.

18.40-19.45 h. Ccomunicacions. Presentació a càrrec de Joan Simó Cruanyes, de la Fundació
Miquel Agustí i de l’Escola d’Agricultura de Barcelona

19.45-20.05 h. Exposició de projectes:
BCN Smart Rural. Gestió integral de l’espai agrari i estratègia
intel·ligent de reconnexió camp-ciutat, a càrrec de Sònia Callau
Berenguer, cap de la Unitat de Suport als Espais Agraris de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat. Diputació de Barcelona

Viure de l’aire del cel. Un exemple d’apropiació social de la tecnologia
eòlica, a càrrec de Pep Puig i Boix, enginyer industrial.
20.05-20.30 h. Debat
Dijous 14 de març
Sessió matí
Bloc: L’EDIFICI DE LA MASIA
09.00-09.40 h. Conferència: La protecció, la conservació i difusió del patrimoni
arquitectònic, a càrrec d’Elena Belart Calvet, Cap del Servei de Patrimoni
Arquitectònic, Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

a) Història i evolució constructiva de l’edifici de la masia
09.40-11.00 h. Comunicacions. Presentació a càrrec d’Assumpta Serra Clota, historiadora i
arqueòloga, especialista en l’estudi de l’edifici del mas-masia.

11.00-11.30 h. Pausa i cafè
11.30-12.00 h. Debat
b) Nou usos de la masia: Rehabilitacions i materials
12.10-13.30 h. Comunicacions. Presentació a càrrec de Joan Ramon Rossell Amigo, del
Laboratori de Materials (UPC)

13.30-14.00 h. Debat
Sessió tarda
Bloc: L’ADMINISTRACIÓ
15.45-16.15 h. Conferència: Pros i contres dels catàlegs de masies, cases rurals i altres
construccions, a càrrec de Lupe Serrahima, arquitecta, Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació Barcelona.

16.15-16.55 h. Comunicacions. Presentació a càrrec de Jordi Xiques Triquell, del Grup de
Recerca d’Edificació i Patrimoni (UPC)

16.55-17.15 h.
17.15-17.45 h.
17.45-18.00 h.
18.00-20.00 h.

Pausa i cafè
Comunicacions (continuació)
Debat
Taula Rodona: Reptes de futur: una necessitat de país
Moderadora: Neus Montllor Rico, professora de geografia de la UdG i Consultora
d’Arrels a taula

Temes i ponents
«Les dones». Rosa Pruna Esteve, expresidenta COPA (Brussel·les) i exsecretària
general d’AFAMMER

«Una eina excel·lent per a dur a terme la transició energètica a

«Nova llei d’espais agraris». Antonio Enjuanes Puyol, subdirector general
d’infraestructures rurals del DARP

20.00h.

«Patrimoni rural construit: museïtzació? turisme de qualitat». Proposta
del Departament Cultura i Patrimoni (representant per determinar)
Presentació de la visita prevista pel 16 de març (dissabte) al Museu de
la Vida Rural de la Fundació Carulla, a l’Espluga de Francolí, a càrrec de
Gemma Carbó Ribugent, directora del museu.

Divendres 15 de març
Sessió matí
Bloc: Innovació territorial i emprenedoria
09.00-09.40 h. Conferència: Noves formes de relleu generacional en el món rural, a
càrrec de Bernat Vilarasau Alsina, exgerent del Consorci del Lluçanès. Ajuntament
de Vic

09.40-10.00 h. Comunicacions. Presentació a càrrec de Jordi Sala i  Casarramona, president
de la ICEA, exdirector general de desenvolupament del món rural del DARP.

10.00-10.40 h. Exposició de projectes
Col·labora x Paisatge, de LEADER. Construccions de pedra seca.
Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració
ciutadana ADRINOC, (representant a determinar)
Priorat-Montsant-Siurana, mosaic Mediterrani, paisatge cultural
agrícola, Candidatura de la comarca del Priorat a la llista de Patrimoni
Mundial de la UNESCO, en la categoria de paisatges culturals, a càrrec
de l’Associació Priorat.
10.40-10.50 h. Debat
10.50-11.10 h. Pausa i cafè
Bloc: TURISME I PRODUCCIÓ DE SERVEIS
11.10-11.30 h. Conferència. El turisme rural: nous usos per a espais tradicionals, a
càrrec d’Ester Noguer Junc, professora de gestió hotelera i turística d’EUHT (UdG)
11.30-13.20 h. Comunicacions. Presentació a càrrec de Ramon Serrat Mulà, del Centre
d’Estudis Tècnics i Turístics (UB)

13.20-13.40 h. Exposició de projectes:
Projecte L’arada. Les intervencions comunitàries basades en la
reconstrucció de la memòria popular. Emprenedoria. (representant a
determinar)
13.40-14.00 h. Debat
Sessió tarda
Bloc: POLÍTIQUES, PLANS I PROGRAMES NACIONALS
15.45-16.05 h. Conferència Caracteritzant la intervenció pública en el desenvolupament rural a Catalunya, a càrrec d’Isabel Salamaña Serra, del Departament
de Geografia de la UdG

16.05-17.15 h. Comunicacions. Presentació a càrrec de Lourdes Viladomiu Canela, de la UAB
17.15-17.55 h. Exposició de projectes:
Innovació en el medi rural, a càrrec de Josep Tortosa Peiró, gerent Red
Española de Desarrollo Rural i Gil Mercader Vilaregut, tècnic de BCN Smart RuralAgricultura Social, ARCA

La xarxa europea d’accés a la terra: trajectòria i reptes. Xarxa de
Custòdia del Territori (representant a determinar)
17.55-18.20 h. Debat
18.20-18.50 h. Conferència de clausura a càrrec de Dionís Guiteres Rubió, vicepresident primer
Diputació Barcelona. (pendent de confirmació)

18.50-19.00 h. Cloenda, a càrrec de Jordi Sala i Casarramona, president de la ICEA.
Dissabte, 16 de març:
Sortida al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí

