
 
 

I Jornades anuals d’oficis i arquitectura tradicional als Ports 
Horta de Sant Joan, 6-7 de juliol 

Ecomuseu dels Ports i Mas de Burot  

 

PRESENTACIÓ 

 

El cap de setmana del 6 i 7 de juliol té lloc a Horta de Sant Joan (Terra Alta), les I Jornades 

anuals d’oficis i arquitectura tradicional als Ports. Un cicle de conferències, tallers i 

activitats entorn l’arquitectura tradicional i el patrimoni immaterial, interès derivat del 

projecte Mas de Burot, recentment reconegut en els premis d’Arquitectura Tradicional Toni 

Cobos 2018. 

 

D’accés lliure i gratuït, les xerrades es realitzaran el matí i tarda del dissabte 6 a l’Ecomuseu 

dels Ports. Diferents especialistes de referència en aquest àmbit, vinculats a entitats i 

institucions oferiran els seus coneixements i experiències en un context pluridisciplinari amb 

enfocament arquitectònic i antropològic. El diumenge 7 es desenvoluparan diversos tallers 

pràctics d’arquitectura i activitats familiars al voltant del mas de Burot. 

 

Lloc: Cap de l’Ecomuseu dels Ports, Horta de Sant Joan. C/Picasso, 18.  

INSCRIPCIÓ 

Fins el dia 4 de juliol, podeu fer la vostra inscripció i consultar més informació a:  

maiteantropologa@gmail.com 636 679 969 / ingridbertomeu@gmail.com 632 782 367. 

 

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 

Íngrid Bertomeu Cabrera i Maite Hernández Sahagún. 
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Dissabte 6 de juliol, 2019 

 

10.00h. PRESENTACIÓ DE LES JORNADES 

 

Lloc: Ecomuseu dels Ports. 

Ajuntament d’Horta de Sant Joan i Col·lectiu ANANT, Antropologia i anàlisi del 

territori, organitzadors de la jornada.  

 

10.15h. CONFERÈNCIA MARC: EL MAS DE BUROT. CONCEPTUALITZACIÓ, PRAXIS I 

ANÀLISI CRÍTICA DE LA INTERVENCIÓ 

Primera part. El projecte arquitectònic. Òscar Benet, d’Àrea55 arquitectura, 

arquitecte del projecte; i Dani Esteve, arquitecte tècnic i coordinador. 

Segona part. L’impuls i dinamització de l’arquitectura tradicional. Anna Àvila, 

enginyera de forests i tècnica del Parc Natural dels Ports; i Maite Hernández, 

antropòloga i membre del Col·lectiu ANANT, Antropologia i anàlisi del territori. 

 

11.00h. EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC TRADICIONAL. MARC NORMATIU ESTATAL 

 

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. (Videoentrevista) María Pía Timón,  

etnòloga i coordinadora del PNAT; i Elena Agromayor, arquitecta i membre del 

Comité científico de expertos de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de 

Arquitectura Tradicional del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

 

11.45h. Pausa. 

 

12.00h-14.00h. ESTRATÈGIES I ACCIONS DE POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC RURAL 

 

12.00h-12.30h. L’arquitectura tradicional i el patrimoni immaterial a l’Inventari de 

Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC). Roger Costa, antropòleg i tècnic de la 

Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de 

Catalunya. 

12.30h- 13.00h. L'experiència dels masos de l'Aldea: un projecte docent d'aplicació 

pràctica. Sergio Coll, arquitecte i professor de l'Escola Tècnica Superior 



 
d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i membre de l'Equip de Recerca en 

Patrimoni i Construcció. 

13.00h-13.30h. La recuperació de tècniques tradicionals per a la protecció del 

patrimoni. Jordi Morros, arquitecte i membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la 

Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya. 

13.30h-14.00h. La participació de la comunitat en la preservació del patrimoni com 

a factor de desenvolupament. Xavier Casanovas, arquitecte i president de 

l’Associació Rehabimed. 

 

16.00h.  L’ARQUITECTURA TRADICIONAL I ELS MODES DE VIDA. EVOLUCIÓ I FUTUR 

 

16.00h-16.30h. La posada en valor dels oficis de l’arquitectura tradicional. El cas 

dels barraquers del delta de l’Ebre. M. Carme Queralt, antropòloga i conservadora 

del Museu de les Terres de l’Ebre. 

16.30h-17.10h. El cas particular dels Ports: arquitectura i vida. Salvador Carbó, 

director del CAP de l’Ecomuseu dels Ports.  

17.10h-17.40h. Criteris urbanístics en la rehabilitació de construccions 

d’arquitectura tradicional a les Terres de l’Ebre: una revisió crítica. Susana 

Margalef, arquitecta urbanista i coordinadora Comarcal d’Urbanisme del Servei 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 

17.40h-18.10h. La construcció amb tàpia als Ports, una tècnica constructiva 

mil·lenària. Fermin Font, arquitecte tècnic i expert en tàpia. 

 

18.10h-18.45h.  TAULA DE DEBAT: DEL CONCEPTE A LA PRÀCTICA. DIÀLEGS ENTRE 

ARQUITECTURA TRADICIONAL I PATRIMONI IMMATERIAL  

 

Modera: Teresa Arnal, arquitecta tècnica i presidenta del Col·legi d’aparelladors, 

arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de les Terres de l’Ebre; i Íngrid Bertomeu, 

antropòloga i membre del Col·lectiu ANANT. 

 

19.00h.  VISITA AL MAS DE BUROT 

 

               Visita guiada pel Col·lectiu ANANT. 

 



 
Diumenge 7 de juliol, 2019 

 

Horari: de 09.00h a 14.00h.  

Lloc:  

- Plaça de Catalunya. Horta de Sant Joan.  Exposicions i tallers.  

- Centre de visitants del Parc Natural. Prat de Comte. Exposició Construint el territori.  

- Mas de Burot, ubicat a la vall de Blanco. Horta de Sant Joan. Visites.  

 

EXPOSICIONS 

 

09.00h-13.00h. “Construint el territori”. L’exposició posa en valor l’arquitectura 

tradicional catalana en tota la seva diversitat territorial i tipològica des d’una 

perspectiva eminentment etnològica i des d’una aproximació a diferents paisatges i 

entorns històrics, culturals i productius rurals de Catalunya. Centre de visitants del 

Parc Natural a la Terra Alta, ubicat a la ctra. T-330, km 27 al municipi de Prat de 

Comte. Gratuït.  

11.00h-14.00h. Els oficis tradicionals de l’arquitectura. Materials dels alumnes de 

l’Escola Montsagre d’Horta de Sant Joan. Setmana cultural dedicada al Mas de Burot. 

Gratuït. Plaça de Catalunya. Horta de Sant Joan. 

 

TALLERS  

 

11.00h-14.00h. Construcció amb tàpia a càrrec de Fermin Font, arquitecte tècnic 

expert en restauració i rehabilitació del patrimoni edificat i en construcció amb terra.  

El taller serà una introducció a la construcció amb tàpia tradicional, particularment la 

feta a la comarca dels Ports de Castelló. S'explicaran les terres adequades per 

utilitzar en aquest procés, el tipus de tapieres emprades i el procediment per a 

construir tàpia crostada i tàpia valenciana. Gratuït. Plaça de Catalunya. Horta de Sant 

Joan. 

11.00h-14.00h. Taller de canyes a càrrec de Voltes Cooperativa/Investigació canyera, 

especialitzada en diversos àmbits de l’arquitectura i l’urbanisme: bioconstrucció i 

sostenibilitat, rehabilitació i participació ciutadana.  

Taller adaptat a un públic polivalent. Es desenvoluparan diferents tècniques 

constructives amb la canya (Arundo donax) i s’explicaran les aplicacions que pot tenir 

aquesta fibra vegetal en el món de l'arquitectura tant tradicional com 

contemporània. S’ensenyarà a construir estructures autoportants amb arcs simples i 

nervis, així com diferents tipus de trenat per a recobriments i canyissos. Gratuït. 

Plaça de Catalunya. Horta de Sant Joan. 



 
 

VISITES 

10.00h-13.00h. Los habitants inesperats del Mas de Burot. Organitzada per 

Picampall, Associació ornitològica de les Terres de l’Ebre. Activitat familiar. Visita al 

Mas de Burot on es desenvoluparà una activitat d'identificació de rastres d'animals a 

través d'una ruta guiada per les immediacions i l'interior del mas. En finalitzar la ruta, 

es realitzarà un taller per als més petits, ajudats pels seus acompanyants. 

Informació i reserves: www.picampall.cat / 622 666 400 / 636 162 000  

 

 

     Organitzen:                                                                             Patrocina:  
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http://www.picampall.cat/

