


DIVENDRES 19 DE MARÇ:
19 h. A Cal Cadernal: Inauguració i conferència inaugural: La recerca arqueològica al Castell de Selmella. Balanç del projecte, a càrrec de Ramon Serra 
i Mònica López, Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic i la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB) 
20.30 h. Al Casal: sopar fred
21.30 h. Concert a càrrec de Sambal’olla

DISSABTE 20 DE MARÇ:
9 h. Lliurament de documentació
9.30 h. Primera ponència àmbit 1. Restauració de les torres mestres dels castells de Santa Coloma de Queralt i de Santa Perpètua de Gaià, a càrrec de 
Vera Hofbauerová, arquitecta, màster en restauració de monuments d'arquitectura per la UPC de Barcelona
10.15 h. Segona ponència àmbit 1: El Castell del Catllar. Excavació, rehabilitació, musealització, a càrrec de Marta Fontanals Torroja, arqueòloga. 
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Universitat Rovira i Virgili, i Josep Zaragoza Solé, Ajuntament del Catllar
11 h. Cafè
11.30 h. Exposició de les comunicacions i debat de l’àmbit 1
12.30 h. Ponència àmbit 2. Estat ecològic i biodiversitat del riu Gaià, a càrrec de Marc Ordeix del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis i Guillermo 
García, de MN Consultors
13.15 h. Exposició de les comunicacions de l’àmbit 2
14 h. Dinar
16 h. Debat de l’àmbit 2. 
16.45 h. Relació de comunicacions i debat de l’àmbit 3
18.15 h. Taula rodona àmbit 3. Participants: David Rovira, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà; Carme Mansilla, presidenta del 
Consell Comarcal de l’Alt Camp; Eudald Roca, president del Consell Comarcal del Tarragonès; i Antoni Virgili, alcalde de Salomó. Modera la taula: 
Jordi Blay del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
Durant la celebració de les jornades s’oferirà a les entitats i associacions de les Terres del Gaià la possibilitat de mostrar les seves publicacions i exposar 
en pòsters els seus projectes i activitats. Serà sens dubte una manera d’estimular les relacions entre persones i col·lectius.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:
15 de febrer. Lliurament del resum/proposta de comunicacions
10 de març. Lliurament de la comunicació
28 de febrer. Inscripció com a assistent

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 
Es poden presentar propostes de comunicacions a qualsevol dels tres àmbits de les jornades d’una extensió d’un foli. El comitè organitzador farà saber 
l’acceptació o no de la proposta en un temps breu. En el cas de ser acceptada, la comunicació haurà de tenir una extensió màxima de 30.000 caràcters. 
S’hauran de lliurar corregides ortogràficament i acompanyades d’un resum d’un màxim de 15 línies. Caldrà enviar les propostes i les comunicacions en 
paper a: Centre d’Estudis del Gaià. C/Enric Benet , 6, 43814 Vila-rodona i en word a: cegaia@hotmail.com. 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: 
Segones jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià

Segones jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià

Nom i cognoms          DNI   

Adreça        Codi postal   Població  

Telèfon        A/e      Professió    

Presentarà proposta de comunicació:  Sí    No  Àmbit de treball   1   2   3

Títol de la comunicació: 

Preu inscripció (obligatòria per a l’assistència a les jornades): 12 euros

Dinar dissabte (optatiu, a banda de l’inscripció): 18 euros Sí   No 

L’import de la inscripció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte del Centre d’Estudis del Gaià: 2100.0165.69.0200096837. Per fer 
efectiva la inscripció cal fer arribar al Centre d’Estudis del Gaià la butlleta d’inscripció acompanyada d’una còpia del resguard de la transferència.

Les segones jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià pretenen promoure l’estudi dels valors patrimonials del riu Gaià i el seu territori en un 
sentit molt ampli: valors naturals, ecològics, agraris, paisatgístics, arquitectònics, històrics, literaris, etc. Volen observar la realitat actual, les proble-
màtiques presents i futures, i debatre models i objectius per aconseguir un desenvolupament respectuós i acurat. Les jornades pretenen ser un espai de 
trobada, estudi, reflexió i debat entorn de les Terres del Gaià.


