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Patrimoni Cultural
i desenvolupament local
a les

Terres de l'Ebre

Seminari en línia. Dijous 15 d'abril de 2021. Des de les 18 h.

Organitza:

Amb el suport de:

Inscripció (gratuïta), programa
i accés a la sala Zoom:

Patrimoni Cultural i desenvolupament
local a les Terres de l'Ebre
PROGRAMA:
Coordinació i moderació: Enric Olivé Serret, catedràtic emèrit de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

INTERVENCIONS:
Pepa Subirats Rosiñol: “15 anys de desenvolupament local i patrimoni: encerts i
desencerts”.
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Mas de Barberans i
responsable del Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma.
Llicenciada en Geografia i Història, postgraduada en Conservació del Patrimoni Cultural i
en Gestió d’Empreses Turístiques i d’Oci.

Maite Hernández Sahagún: "La difusió i preservació dels paisatges de memòria; un
recurs patrimonial i de desenvolupament local a les Terres de l'Ebre".
Antropòloga a les empreses Ínclita Cultura i Terra Enllà. Terra Enllà és una empresa
dedicada a oferir itineraris pels espais de la batalla de l’Ebre, la Guerra Civil i la II Guerra
Mundial, així com a realitzar estudis de recerca, investigació i difusió entorn aquesta
temàtica. Un treball que s’edifica des del rigor històric, valorant la diversitat
d’enfocaments, la memòria i el patrimoni cultural i natural del territori.

Íngrid Bertomeu Cabrera: "Patrimoni cultural immaterial i els reptes de la
museïtzació: el cas del Mas de Burot, a Horta de Sant Joan".

Organitza:

Amb el suport de:

Antropòloga que s'ha especialitzat en la recerca i gestió del patrimoni cultural immaterial i
l'arquitectura tradicional. Amb l'empresa Ínclita Cultura, ha treballat en diversos projectes
d'aquesta índole a les Terres de l'Ebre. Està desenvolupant la seva tesi doctoral al voltant
del patrimoni i la seva gestió, sota la tutoria del professor Enric Olivé i Serret.

