La candidatura del Priorat a
la UNESCO. La gestió dels
paisatges culturals
Jornada tècnica
Tarragona, dimarts 14 d’abril de 2015
Presentació
El paisatge cultural agrícola del Priorat
opta a ser declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Els valors
excepcionals
d’aquest
mosaic
paisatgístic ens narren la relació entre
les persones i el seu entorn, des de fa
milers d’anys i en un espai ben
delimitat, que exemplifica una entesa
entre un territori complex i una
agricultura que l’ha modelat poc a poc.
Un paisatge que esdevé eix central
d’un model territorial que al Priorat es
va gestant des de fa anys. Un
paisatge, amb els seus valors, que
ofereix un atractiu que, des del Priorat,
es vol compartir de manera que, entre
els que l’habiten i els que el visiten,
sigui gestionat amb garanties de
preservar aquests valors i la seva
identitat singular.

Lloc de realització
Auditori del Departament de Cultura
a Tarragona
C/ Major, 14
43003 TARRAGONA

Programa
09.30 h Presentació
Diputació de Tarragona.
Consell Comarcal del Priorat.
Serveis Territorials del DAAM a Tarragona.
Associació Prioritat.
10.00 h Taula rodona: exemples de gestió turística en paisatges culturals i
espais patrimonials
Sr. Dirk Gotzmann, director de CIVILSCAPE.
Sr. Matteo Perrone, director del Parc Nacional Cinque Terre.
Sr. Antonio Paolo Russo, doctor en economia, URV.
Modera: Sra. Sara Sans, periodista de La Vanguardia.
11.30 h Pausa
12.00 h Taula Rodona: un model de turisme propi per al Priorat en el marc
de la candidatura i de l’aposta pel paisatge
Sr. Miquel Puig, doctor en economia.
Sr. Salvador Anton, doctor en geografia, URV, director del Parc Científic
i Tecnològic de Turisme i Oci.
Sr. Magí Seritjol, historiador, director de Tàrraco Viva.
Modera: Sra. Montserrat Solà, parc natural de Montsant.
13.30 h Conclusions
14.00 h Cloenda de la Jornada
Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona.

Inscripcions
Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural
Departament de Cultura

@ruralcat

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament trametent per
correu, fax o via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de
formació de la següent adreça amb el nom d’inscripció a jornades posant
el codi corresponent segons la seu: http://www.dipta.cat/formació
Data límit d’inscripció: 9 d’abril
Places limitades. No es confirma l’admissió, només es comunicarà , si s’escau,
la denegació d’assistència. Codi jornada: SAM-JOR15-005
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