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PATRIMÒNIUM.20
ULLDECONA · UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA

organitza:

col·labora:

amb el suport de:

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Divendres · 16 de juny

     A les 10.00 h i a les 12.00 h. El Patrimoni Mundial a la teva escola, 
a càrrec d’Amilcar Vargas, PhD Candidate in Society and Culture, 
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona 
i consultor en Patrimoni Mundial. Activitat adreçada a estudiants 
de primària i secundària.
Lloc: Escola Ramon y Cajal i Institut Manuel Sales i Ferré.

Els valors i la importància del nostre Patrimoni més universal com 
l’Art Rupestre a l’escola de la mà l’investigador mexicà de la Universitat 
de Barcelona Amilcar Vargas. Mitjançant un origami, els alumnes 
coneixen el signi�cat i la història del Patrimoni Mundial de la UNESCO, 
els criteri i el compromís que adquireixen els països per protegir 
aquests béns, així com la forma en què les persones poden apropar-se 
a aquest tipus de patrimoni. També es parlarà del Conjunt d’Art 
Rupestre de la Serra de Godall i el valor que té per tota la comunitat 
internacional.

Divendres ·16 de juny

     A les 19:00 h El Patrimoni Mundial de la UNESCO i els reptes de 
l'aplicació de la Convenció de cara als visitants, a càrrec d’Amilcar 
Vargas,  PhD Candidate in Society and Culture, Màster en Gestió 
del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona i consultor 
en Patrimoni Mundial.. Activitat adreçada a professionals de la gestió 
Patrimonial, de l’administració i del professorat.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Treballar directament amb un recurs Patrimoni Mundial com l’Art 
Rupestre representa un gran privilegi i, a la vegada, una gran 
responsabilitat. Les Terres de l’Ebre gaudeixen també de valors 
protegits per la UNESCO com la declaració de les Terres de l’Ebre 
Reserva de la Biosfera. És per això que aquesta xerrada impartida 
per l’expert investigador en la matèria Amilcar Vargas va orientada
a professionals relacionats amb el Patrimoni Mundial. Consistirà en la 
presentació de què és la UNESCO i la Convenció del Patrimoni 
Mundial. Es presenten alguns casos d'estudi de Mèxic i Catalunya i, 
mitjançant una dinàmica de grup, els participants podran re�exionar 
sobre els reptes que té l'aplicació d'aquest acord internacional i la 
importància de la transmissió del valor universal excepcional dels 
béns inscrits.



Cicle d'activitats orientades a donar difusió als diferents projectes que 
ara mateix s'estan duent a terme per a la posada en valor  dels diferents 
actius patrimonials de la vila, englobats dintre  del projecte a llarg 
termini, Ulldecona, un passeig per la Història. 
La intenció és apropar a la societat civil el ric Patrimoni de la vila 
i com, mitjançant la seva gestió, aquest es converteix en una eina 
de dinamització cultural, econòmica, cientí�ca i en motor 
de desenvolupament local.

El cicle es divideix en 3 blocs temporals diferenciats que ens expandirà 
de forma didàctica i amena la nostra forma de comprendre i assimilar 
les diferents possibilitats i els valors generats a l’entorn del Patrimoni. 
Volem explicar com el coneixement i els nous llenguatges vinculats 
al Patrimoni del passat poden convertir-se en una potent eina de futur 
al servei de la societat i com la transversalitat i complementarietat 
condueixen a un veritable avanç. Ciència, divulgació, educació, 
noves tecnologies, música, conservació, conscienciació, gastronomia, 
re-interpretació, actualització..... Ulldecona. En constant moviment. 

Totes les activitats són gratuïtes.
Inscripcions a turisme@ulldecona.cat 

PATRIMÒNIUM.2017 PROGRAMACIÓ PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ

Dissabte · 20 de maig

     A les 10.45 h. Xerrada Projecte 4D VULL: L'Abric 5 d'Ermites. 
Descobriment de noves �gures i problemàtiques de conservació. 
Presentació de la web 4D VULL, a càrrec de Juan Ruiz, director 
del projecte, Doctor en Prehistòria i professor de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.
Lloc : Església de Santa Maria dels Àngels. El Castell d’Ulldecona.  

Presentació de la nova web d'un dels projectes de conservació preventiva 
què més informació i sorpreses està generant per a la ciència i l’art. 
A l’edició de l’any passat vam tractar sobre la tecnologia emprada 
i en aquesta edició podrem gaudir dels resultats en quant a la diagnosi 
de conservació mitjançant la superposició de les gigafotos i la descoberta 
de noves �gures inèdites �ns als nostres dies. Un pas de gegant en la 
documentació i el coneixement que està conduint inesperadament 
el projecte �ns a l’Art Contemporani i la música experimental. 
També gaudirem de la presentació de la fantàstica nova web del projecte 
i les seves funcionalitats a l’abast de tothom. Hi haurà  projeccions 
de gran format a les parets i l’àbsis central de l'Església del Castell.

Divendres · 19 de maig

     A les 19.30 h. Obertura de Patrimonium 2017 a càrrec de Núria Ventura, 
Alcaldessa d'Ulldecona; Cati Brusca, Regidora de Turisme i Patrimoni; 
Agustí Vericat, Tècnic de Turisme i Patrimoni.

      A les 20.00 h. Presentació de l’article El Castell d’Ulldecona i els 
fantasmes que encara hi habiten, a càrrec de Toni Forcadell, arqueòleg 
i investigador. Acte englobat dintre de les celebracions Comte enrera 
per al 800 aniversari de la Carta de Població (1222-2022)
Lloc : Església de Santa Maria dels Àngels. El Castell d’Ulldecona.

Aquest nou article de Toni Forcadell envers El Castell d’Ulldecona, 
representa una forta empenta en l’avanç de les investigacions sobre 
la seua evolució i in�uència en les seves fases andalusines i la transició 
a fase cristiana. Com a màxim coneixedor del tema, l'autor aporta 
i contrasta moltíssima informació documental i arqueològica, donant 
resposta a recents estudis doctorals que posaven en evidència la rellevància 
de les construccions andalusines. Un clar exemple de com la ciència no 
deixa d’avançar i ens aporta coneixement gràcies al seu dinamisme.  

PROGRAMACIÓ

Diumenge · 21 de maig

     A les 10.45 h. Visita guiada al poblat pre-ibèric de La Ferradura/Els 
Castellets. Les últimes campanyes arqueològiques, a càrrec de David 
García, arqueòleg, professor, membre del GRAP i Doctor en Prehistòria 
per la Universitat de Barcelona i, Marta Mateu, directora de l’excavació 
i arqueòloga.
Lloc de trobada: O�cina de Turisme. S'anirà en cotxes particulars �ns 
al peu del poblat i des d'allí pujarem 15 minuts caminant. Es recomana 
calçat còmode i aigua. 
El GRAP (Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica) ens ofereix 
l’oportunitat de gaudir d’una visita guiada al poblat La Ferradura/Els 
Castellets: el gran referent català de la 1a Edat del Ferro. Les últimes 
campanyes arqueològiques des del 2009 explicades de 1a mà pels 
arqueòlegs que les han dut a terme. El primer urbanisme conegut 
al territori i la seva distribució, tècniques constructives, materials
natius i d’importació, tècniques metal·lúrgiques i com no, les tècniques 
arqueològiques emprades per aquest prestigiós equip de recerca.

Dissabte · 17 de juny

     A les 09:30 h Neteja del perímetre defensiu de El Castell d'Ulldecona. 
Activitats en família.
Trobada a les 9,30h a l'esplanada de El Castell.

Jornada de conscienciació sobre valors patrimonials del Castell 
d'Ulldecona, mitjançant la neteja col·lectiva del perímetre defensiu.
En acabar, l'Ajuntament d'Ulldecona oferirà un esmorzar a tots 
els participants. Seguidament es realitzarà el Joc de pistes del Castell 
per als més menuts, a càrrec de Mireia Sans, i una visita guiada 
per a identi�car l'evolució de les restes arquitectòniques i la seua 
importància en els diferents moments històrics dels últims 2700 anys, a 
càrrec d’Agustí Vericat

Es recomana portar gorra i guants resistents.

Dimecres· 18 d’octubre

     A les 19.00 h. Investigació cronoestratigrà�ca del Conjunt
Rupestre de la Serra de Godall a càrrec de Ramon Viñas, arqueòleg 
i investigador, col·laborador del IPHES (Institut de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social).

Lloc: pis superior de l’O�cina de Turisme d’Ulldecona.

El prestigiós investigador ens presentarà una gran novetat en les 
investigacions cronoestratigrà�ques sobre Art Rupestre a nivell 
mundial. La datació de l’Art Rupestre, una llarga polèmica que arriba 
�ns avui dia i que gràcies a les tècniques de datació directa no-agressiva 
desenvolupades  per l’equip de Ramon, ens proporciona resultats 
contrastats. L’estudi es centra en el càlcul  cronològic de les capes amb 
oxalats càlcics relacionats amb les microestratigra�es on estan les 
�gures del Conjunt Rupestre de la Serra de Godall. Els resultats 
obtinguts per AMS 14C suggereixen que les �gures de l’Abric 1 unes 
datacions de suport de 7470-7050 BC i un recobriment de 6370-5810 BC

Divendres · 20 d’octubre

     A les 19:00 h Xerrada sobre Arqueoacústica i Art Llevantí/8000 
anys de paisatges sonors a l'entorn de l'Ermita de la Pietat a càrrec 
de Margarita Diaz-Andreu, investigadora de l’ICREA i professora 
del Dep. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona, i Agustí Vericat, Director del CIAR Abrics de l’Ermita.

Lloc: Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre - Ermita de la Pietat.

Poden les propietats acústiques d’un espai amb Art Rupestre explicar 
en bona mesura la seva utilització com a espai ritual? L’arqueo-acústica 
investiga aquestes característiques sorprenents mitjançant l’estudi de les 
reaccions sensorials humanes a la vibració reverberant i l’eco produït per 
diferents sons. Aquesta és una de les matèries d’estudi de la investigadora 
Margarita Diaz-Andreu comparant diferents llocs amb concentracions 
d’Art Rupestre Llevantí. La xerrada la complementarà Agustí Vericat amb 
observacions contemporànies sobre les reaccions humanes al ritual cristià 
i a la música en directe que constaten que l’Ermita de la Pietat manté 
la vigència com a espai amb unes clares propietats arqueo-acústiques. 
8000 anys de ritualitat i sonoritat per a les diferents civilitzacions 
que allà han deixat la seua petjada. 

Dissabte · 21 d’octubre

     A les 11:00 h Estrena de l’obra guanyadora del 1er concurs de 
composició musical per a banda La Banda (Sonora) del nostre Paisatge
a càrrec de la Banda Municipal de Música d’Ulldecona.

Lloc:Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l’Arion. 

Sortida des de l'O�cina de Turisme amb cotxes particulars. 

La música com a eina, llenguatge o mitjà al servei de la interpretació 
del Món que ens envolta. Aquesta és la intenció de la Banda de Música 
d’Ulldecona amb l’estrena de l’obra guanyadora del 1er concurs 
de composició musical inspirada en el nostre Patrimoni i Paisatge. 
En aquest cas les Oliveres Mil·lenàries seran les protagonistes com a part 
del nostre paisatge natural/cultural més arrelat, en permanent contacte 
amb les diferents societats que del seu producte s’han alimentat i que ens 
identi�ca. Enmig d'un entorn impressionant, el Museu Natural de les 
Oliveres Mil·lenàries de l’Arion, podrem copsar la inter-relació entre 
el llenguatge musical i la riquesa i bellesa d’un dels paisatges més singulars 
de tota la Mediterrània. 


