L’objectiu d’aquesta Jornada és el
d’oferir unes pautes que ajudin a la
preservació del patrimoni, cercant
l’equilibri entre l’explotació
turística i cultural i la bona
conservació dels diferents elements
naturals i patrimonials, materials i
immaterials.

En la Jornada s’exposaran
iniciatives i experiències que en la
actualitat estan en funcionament al

CONTACTE

costat de les recerques més actuals
en aquest camp i projectes i
sistemes que caldrà implementar
en un futur. La Jornada està
adreçada per a tots aquells i
aquelles que mantenen una relació
directa amb el patrimoni, perquè
en tenen cura, en fan la gestió
cultural, el manteniment, en duen
a terme l’estudi i la recerca o

farnaumirtost@gmail.com
647 284 137
www.fundacioarnaumirtost.cat

PER UN MONTSEC
SOSTENIBLE:
CONSERVACIÓ
DEL PATRIMONI I
SOSTENIBILITAT

l’exploten turísticament, ja sigui a
través d’institucions, com els
ajuntaments i museus o a través
d’associacions i centres d’estudis

JORNADA
12 DE NOVEMBRE
DE 2022

Programa de la Jornada
9:30h Presentació de la Jornada a càrrec de la
Sra. Alcaldessa Mireia Burgués i el President de
la Fundació Arnau Mir de Tost, Sr. Fité.

15h Visita al jaciment de Santa Coloma d’Àger
“Criteris de conservació del jaciment i dels
materials trobats"

9:40h El Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya: Projectes de futur, horitzó de sostenibilitat.
Mireia Mestre, CRBMC.

16:10h Trobada a la Casa del Montsec

10:10h Dinosaures dels Pirineus, un projecte de
divulgació paleontològica en el territori. Àngel
Galobart, director del MCDellà i Dinosfera.
10:40h Pausa cafè

11:10h Sostenibilitat i conservació en l’àmbit dels
museus. Ruth Bagan, conservadora de béns
culturals, MNAC
11:40h Gestió sostenible dels jaciments arqueològics.
Accions a dur a terme durant i després de les excavacions.
Sílvia Llobet Abac, ABAC, ConservacióRestauració SL.

12:10h Projecte: Apadrina un roca a la Vall d’Ager.
Xavier Mir, coordinador científic del Geoparc
Orígens.

12:40h Visita a la Col·legiata de Sant Pere
d’Àger: a càrrec de Francesc Fité.

16:15h L’equilibri natura i esports d’aventura (vol).
Gustavo Pérez. Director de l’escola de vol
Albatros
16:35 h. Protecció i explotació de la natura en el camp
dels esports d’aventura. Enric Maestre. Montsec
Activa
17:00h Taula rodona de tots els participants:
Patrimoni i sostenibilitat.

Lloc de celebració:
Àger
Matí: Sala d’Actes de
l’Ajuntament
Tarda: Casa del Montsec
Accés lliure

