Webinabs Tàbbaco, 20 anys Patbimoni Mundial
Els dimecbes a les 19 h per Zoom – Amb inscbipció gbatuïta
Obganitza: Museu d’Històbia de la Ciutat

21 D’OCTUBRE
Convençuts cap a la UNESCO
D’on venim. Les etapes prèvies. L’impuls definitiu
Per què l’any 1994 es va decidir opta
optar a aquesta distinció, perquè és important el conjunt de
Tàrraco, com es va procedir, estratègies que es van aplicar, en què es va incidir, principals
passos que es van donar, l’assoliment.
Intervenen:
Ramon Aloguín, arquitecte – la recuperació del patrimoni, a inicis dels anys vint del segle
passat:: la seva evolució i els seus usos
usos.
Ricardo Mar, assessor científic de l’alcaldia quan la campanya per ser Patrimoni Mundial i
director de la mateixa. Arquitecte, professor titular d’Arqueologia
d’Arqueologia del Departament d’Història i
Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Magí Seritjol, coordinador cultural de l’Ajuntament de Tarragona. Era tècnic del Museu
d’Història de la Ciutat quan va coordinar campanya ciutadana per ser Patrimoni Mundial.
Mundial
Modera: Cinta S. Bellmunt, periodista
Inscripció gratuïta a httpst//us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sijsv-ARQOOocgCnsPLQXg
httpst//us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sijsv ARQOOocgCnsPLQXg
28 OCTUBRE
Atapuebca i Tàbbaco,
bbaco, un feliç “doblet”.
Eudald Carbonell va arribar a Tarragona el 1988 amb la il9lusió de crear un equip de projecció
mundial en l’estudi de l’evolució humana. Els treballs desenvolupats a Atapuerca han rebut
distincions com el Premi Príncep d’Astúries i els jaciments van ser declarats Patrimoni Mundial
el mateix dia que Tàrraco. Quines similituds i diferències veu entre els dos indrets pel que fa a
la recerca i socialització d’aquest patrimoni? Com va viure aquella nit? Qui beneficia a qui?
Intervé: Eudald Carbonell, catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili, codirector
de l’Equip d’Investigació d’Atapuerca
Atapuerca i investigador a l’Institut Català de Paleoecologia Humana
i Evolució Social (IPHES).

En conversa amb Cinta S. Bellmunt, periodista.
Inscripció gratuïta a httpst//us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7iEQxJ3sQfKn5tOmQwQ8eQ

4 NOVEMBRE
Mibant el futub
Una ciutat que és la única de Catalunya i Patrimoni Mundial necessita d’un tractament especial
del seu llegat històric i monumental. Des de l’arqueologia urbana calen solucions pel que fa a
la seva gestió, preservació i socialització, fins i tot d’aquelles restes no tan monumentals, però
que també són molt importants i a vegades queden ocultes.
Intervenen:
Maite Miró, Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya
Arnau Tiñena, arquitecte jove, professor de projectes i urbanisme de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura (ETSA) de la Universitat Rovira i Virgili, i cofundador de l’estudi NUA
arquitectures.
Mònica Borrell Giró, directora Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Modera: Cinta S. Bellmunt, periodista.
Inscripció gratuïta a httpst//us02web.zoom.us/webinar/register/WN__EEs777YRCmSq_ZdmKdp9g

11 NOVEMBRE
Tecnologia i nous pebfils pbofessionals al sebvei del patbimoni abqueològic
Josep Ma. Palet i Martinez, director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
Josep M. Toldrà i Domingo, arquitecte, especialista en patrimoni històric, professor lector a
l’Escolta Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA).
Jose A. Muñíz Olivares, director de l’empresa DIGIVISIÓN.
Víctor López Menchero, director científic de Global Digital Heritage
Albert Sierra, tècnic especialista de noves tecnologies a l'Àrea de Programes Públics de
l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Modera: Joan Menchón, cap tècnic de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona.
Inscripció gratuïta a httpst//us02web.zoom.us/webinar/register/WN__0G-D4RjS7ODTQSwwM_h8g

18 NOVEMBRE
Impacte social, econòmic i cultubal

De què ha servit incloure’ns a la llistat de Patrimoni Mundial respecte al turisme, a l’economia,
a la creació d’empreses relacionades i nous serveis culturals.
Intervenen:
Antonio Paolo Russo, professor agregat del Departament de Geografia de la Universitat Rovira
i Virgili i coordinador del Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques.
Xavi Mejuto, gerent de l’empresa Itinere i guia de Catalunya
Julio Vilar, gerent de l’empresa ARGOS Tarragona i intèrpret de patrimoni
Modera: Cinta S. Bellmunt, periodista
Inscripció gratuïta a httpst//us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mtOEXncDR-qniIH4H9iVxg

25 NOVEMBRE WEBINAR CLOENDA - SESSIÓ CIENTÍFICA WORKSHOP
Protecció i Restauració del Patrimoni: com de visible és Tàrraco, més excavacions, més espais
que es poden visitar, monuments o noves zones que s’han obert al públic, eixos científics que
caldria potenciar, cap a on hauria d'anar la seva recerca i socialització.
Joan Menchón, cap tècnic de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona.
Maite Miró, Generalitat, Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya
Mònica Borrell, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Jordi Tresserras, Consultor d’UNESCO i director del LABPATC-Laboratori de Patrimoni i Turisme
Cultural de la Universitat de Barcelona.
Josep Maria Palet, director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
Joan-Vianney M. Arbeloa, president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT).
Modera: Cinta S. Bellmunt, periodista

Inscripció gratuïta a httpst//us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1Vm-abN7SO-jgmNV0oqG5Q

Calendabi i Links Webinabs
21 OCT - Convençuts cap a la UNESCO.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sijsv-ARQOOocgCnsPLQXg
28 OCT - Atapuerca i Tàrraco, un feliç “doblet”.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7iEQxJ3sQfKn5tOmQwQ8eQ
4 NOV - Mirant el futur.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__EEs777YRCmSq_ZdmKdp9g

11 NOV - Tecnologia i nous perfils professionals al servei del patrimoni arqueològic.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__0G-D4RjS7ODTQSwwM_h8g
18 NOV - Impacte social, econòmic i cultural.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mtOEXncDR-qniIH4H9iVxg
25 NOV - Sessió científica workshop.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1Vm-abN7SO-jgmNV0oqG5Q

