PROGRAMA D’ACTIVITATS

[ Totes les activitats són gratuïtes ]

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
Tot el dia a l’Espai Cultural la Ciutadella
De 10h a 22:30h

Portes obertes.

19h – 19:30h
Presentació

Presentació de les Jornades i del projecte de recerca i exposició «1840-2010: 170 anys d’intervenció en el patrimoni de l’Empordà» a càrrec de Magda Casamitjana i Aguilà, alcaldessa de
Roses; Jaume Santaló, historiador i cap del Departament de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament
de Roses; i Lucila Mallart Romero, coordinadora del projecte de recerca i exposició.

19:30h – 21h
Conferències

«Evolució de la conservació del patrimoni arquitectònic a Catalunya: conceptes i intervencions»
a càrrec de Joan Ganau i Casas, geògraf, professor a la Universitat de Lleida i especialista en urbanisme i conservació del patrimoni.
«Patrimoni i paisatge: conservació i gestió» a càrrec d’Oriol Nel·lo i Colom, geògraf i secretari per
a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

21h – 22:30h
Col·loqui i refrigeri

Moderat per Joan Falgueras Font, arquitecte, vocal de cultura del COAC - Girona i comissari del
projecte de recerca i exposició.
DISSABTE 25 DE SETEMBRE
Tot el dia a l’Espai Cultural la Ciutadella

De 10h a 22:30h

Portes obertes.

10:30h – 13h
Visita guiada

Les muralles. Itineraris del record - Visita guiada a l’exposició i als espais de la Ciutadella recollits
en el documental «Històries al marge. Usos de la Ciutadella a la segona meitat del s. XX», a càrrec
de Toni Martínez, comissari del projecte, i dels protagonistes del documental.

Acció popular

Torna el futbol a les muralles! - Acció popular sobre l’espai en pro de la recuperació de la memòria
dels usos de la Ciutadella.

10:30h – 13h

Taller de Rosespèdia a càrrec de Xènia Berta i Carles Ferreira.

17h – 18h
Presentació

Presentació del projecte de recerca «Noves perspectives d’educació, gestió i patrimoni» fruit del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roses i la Universitat de Girona, a càrrec de Roser
Juanola, catedràtica d’Educació de la UdG, i Anna Fàbregas, doctoranda i autora de la recerca.

18:30h – 20h
Presentació

Presentació del postgrau «Paisatges turístics i noves tecnologies. Teoria estètica i gestió del
patrimoni cultural», organitzat per l’Ajuntament de Roses, la Universitat Autònoma de Barcelona
i el Grup de recerca TIC’s i Paisatge, a càrrec de David Casacuberta i Montserrat Pallarès, directors
del postgrau.

20:30h
Visita guiada

Visita guiada nocturna (inscripcions al 972 151466).

ROSES, 24, 25 i 26 DE SETEMBRE DE 2010

JORNADES
EUROPEES DEL
PATRIMONI

Europa, un patrimoni comú

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
Tot el dia al Castell de la Trinitat
De 10h a 20h

Portes obertes.

A partir de les 10h
10h – 11h

Tothom al castell! - Festa popular, activitats i visites guiades.
Activitats i tallers familiars.

11:30h
Acte institucional

Acte institucional de recepció de les obres amb la presència de Magda Casamitjana i Aguilà,
alcaldessa de Roses; Miquel Capdevila, arquitecte redactor del projecte de restauració; i la resta
d’autoritats.

Jornades Europees
del
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Europa,
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patrimoni
comú
Visita guiada.

18:30h
Espectacle poètico-musical «En el temple del vent», a càrrec de Joanjo Bosk, a la terrassa del
Espectacle musical castell.
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