ACTIVITATS PRÈVIES
DISSABTE 4 DE JUNY
Neteja en família del perímetre defensiu de El Castell d'Ulldecona.
Trobada a les 9,30h a l'esplanada del Castell.
Jornada de conscienciació sobre valors patrimonials d'El Castell
d'Ulldecona, mitjançant la neteja col·lectiva del perímetre defensiu.
En acabar l'Ajuntament d'Ulldecona oferirà un esmorzar a tots els
participants. Seguidament es realitzarà el “Joc de pistes del Castell”
per als més menuts i una visita guiada per a identificar l'evolució de
les restes arquitectòniques i la seua importància en els diferents
moments històrics dels últims 2700 anys.
Es recomana portar gorra i guants resistents.
DIUMENGE 5 DE JUNY

OFICINA DE TURISME D'ULLDECONA
Antic Molí d'Oli de Cèsar Martinell
Passeig de l'Estació, 6
Informació, horaris i visites guiades
977573394 – 619770869
www.turismeulldecona.com – turisme@ulldecona.cat

A les 12,00h. Estratègies de subsistència en temps de transició:
Dels darrers caçadors- recol·lectors als primers pagesos i pastors
en les comarques del Montsià i Baix Ebre.
Lloc: Oficina de Turisme d'Ulldecona.
A càrrec de Margarida Genera i Paco Lavega.
La xerrada abordarà l’acció antròpica versus les modificacions
de l’entorn entre les darreries del Pleistocè començaments
de l’Holocè en el marc geogràfic el Baix Ebre i el Montsià. Presenta
un interès científic molt gran per la gran diversitat de dades
de caràcter paleoambiental, però també sobre les conductes dels
propis humans, mitjançant llurs manifestacions artístiques amb
la convivència de les fàcies llevantina i esquemàtica.
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PATRIMÒNIUM.2016
ULLDECONA · UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA
projectes de difusió . innovació . conservació . investigació

PATRIMÒNIUM.2016

PROGRAMACIÓ

Cicle de xerrades orientades a donar difusió als diferents projectes
que ara mateix s'estan duent a terme per a la posada en valor dels
diferents actius patrimonials de la vila, englobats dintre del projecte a
llarg termini Ulldecona, un passeig per la Història.
La intenció és apropar a la societat civil el ric Patrimoni de la vila
i com, mitjançant la seva gestió, aquest es converteix en una eina
de dinamització cultural, econòmica i científica.

DIVENDRES 10 DE JUNY

La idea naix amb la intenció de convertir-se en un esdeveniment anual.
En aquesta primera edició ens centrarem en diferents projectes
d'investigació recentment executats o en plena execució com són:
les excavacions al poblat pre-ibèric de La Ferradura/Els Castellets,
dutes a terme pel GRAP (Grup de Recerca en Arqueologia
Protohistòrica); les excavacions a la necròpoli ibèrica d'Esquarterades,
dutes a terme per la Universitat de Barcelona i l'ICAC: els diferents
projectes de noves tecnologies orientats, tant a la difusió i l'educació,
com a la conservació preventiva del Conjunt Rupestre de la Serra
de Godall, Patrimoni Mundial per la UNESCO. És presentarà
oficialment el projecte 4D-VULL i el 4D-VULL 2G. Monitorització
d'Art Rupestre a Valltorta-Gassulla i Ulldecona i es parlarà
del Portal de Jocs de la Ruta de l'Art Rupestre, el projecte e-Art,
realitat augmentada i Art Rupestre, i el projecte Art Rupestre
Llevantí per a invidents, actualment en execució.

A les 19,30h. La necròpoli ibèrica d'Esquarterades.
A càrrec de Jaume Noguera, investigador i Professor Titular
d'Arqueologia a la Universitat de Barcelona i Carme Belarte,
investigadora de l'ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats) i l'ICAC (Institut Català d'Arqueologia Clàssica).
Aquest projecte d'investigació arqueològica s'engloba dintre
de projecte El primer mil·lenni aC als territoris del curs inferior
de l'Ebre: la formació, desenvolupament i dissolució de la cultura ibèrica.
La necròpoli fou descoberta fortuïta l’any 2013. Després de
l'excavació d'urgència encarregada per la Departament de Cultura,
la Universitat de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
han desenvolupat un projecte de recerca arqueològica amb dues
campanyes d’excavació en els anys 2014 i 2015.
Els treballs d’excavació han documentat les restes d’una necròpolis
ibèrica del segle V o inicis del IV aC. S’hi han identificat
una vintena de sepultures formades per urnes de ceràmica a torn
o a mà, cobertes amb tapadora de ceràmica i dipositades en fosses
segellades amb una llosa de pedra.
Les urnes contenien les restes òssies procedents d’incineracions,
seguint el ritual típic d’època ibèrica. A l’interior d’aquestes urnes
s’hi dipositaven també alguns elements d’ornamentació personal
de bronze (penjolls, cadenetes, fíbules, etc.), i a l’exterior, a sota
o al costat de l’urna, apareixen objectes de ferro, sobretot peces
d’armament (puntes de llança, javelines, virolles, ganivets, etc.).

La posada en valor del Patrimoni del passat ajuda a construir una
millor societat futura.
Totes les activitats són gratuïtes.
Inscripcions a turisme@ulldecona.cat

A les 19,00h obertura del cicle PATRIMONIUM 2016.
Lloc: pis superior de l'Oficina de Turisme d'Ulldecona.
Amb les intervencions de Núria Ventura, Alcaldessa d'Ulldecona;
Cati Brusca, Regidora de Turisme i patrimoni; Agustí Vericat,
Tècnic de Turisme i Patrimoni

DISSABTE 11 DE JUNY
A les 11,00h. El poblat pre-ibèric de La Ferradura/Els Castellets.
Lloc: pis superior de l'Oficina de Turisme d'Ulldecona.
A càrrec del GARP (Grup Arqueològic de Recerca Protohistòrica),
dirigit per Isabel Moreno, Restauradora del Museu d'Arqueologia
de Catalunya i David García, professor i Doctor en Prehistòria
per la Universitat de Barcelona.
Amb aquesta xerrada tindreu l’oportunitat de conèixer de primera
mà, mitjançant els investigadors del Grup de Recerca en Arqueologia
Protohistòrica (GRAP) de la U. de Barcelona, els principals resultat
assolits al jaciment de la primera edat del ferro de la Ferradura-els
Castellets (Ulldecona, Montsià) des de l’inici del nou cicle d’excavacions,
l’any 2009. Podreu copsar de quina forma estudiem el jaciment,
i com podem obtenir dades tant sobre la gent que hi vivia ara fa 2700
anys com sobre la pròpia funció del nucli. Després, us explicarem
quines relacions mantenien els seus habitants amb altres assentaments
propers tant d’Ulldecona i Alcanar com del conjunt de les terres
del Sénia, amb alguns dels quals la Ferradura conformaria
la primera entitat política documentada al que avui dia és Catalunya:
el Complex Sant Jaume.

PROGRAMACIÓ
A les 17,00h. Visita guiada a l'Abric 8 del Conjunt Rupestre
de la Serra de Godall. Lloc: Ermita de la Pietat.
A càrrec d'Agustí Vericat, Director del CIAR Abrics de l'Ermita.
Aprofitant la recent construcció d'un nou accés per a la visita
a l'Abric 8 es realitzarà, per primera vegada, una visita guiada per
a conèixer les característiques i les figures més destacades d'aquest
fantàstic abric. Un magnífic complement per a poder arribar a tenir
una visió més global del conjunt rupestre més complex i ben
conservat de tota Catalunya. Aquestes obres han estat finançades
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
A les 19,00h. Projecte 4D-VULL i 4D-VULL 2G: monitorització d'Art Rupestre a Valltorta-Gassulla-Ulldecona.
Lloc: CIAR Abrics de l'Ermita, Ermita de la Pietat.
Conferència a càrrec de Juan Ruiz, Doctor en Prehistòria i professor
de la Universidad de Castilla-La Mancha; Élia Quesada Martínez,
arqueòloga i doctoranda per la Universidad de Córdoba; i José
Manuel Pereira, restaurador i fotògraf.
Es tracta d'un projecte de conservació preventiva dels panells
pintats mitjançant una documentació extremadament precisa
i eficaç, a fi de diagnosticar el procés de deteriorament i alteracions
dels mateixos i adoptar les mesures pal·liatives oportunes.
El protocol es basarà en una documentació integral: models 3D
basats en fotogrametria digital i fotografia continua gigapixel,
control de canvis volumètrics, control colorimètric, termografies,
tractament Dstretch...
Aquestes tecnologies documentals d'última generació també
permeten capturar dades amb les quals es podria arribar a reproduir
un abric amb Art Rupestre amb absoluta precisió en cas que fora
destruït per alguna circumstància. A banda també permet la seva
socialització mitjançant l'exhibició dels productes documentals en
un centre d'interpretació/museu o a alguna pàgina web amb un
detall inaudit.
També es parlarà d'altres projectes englobats dintre del conveni
VULL (Valltorta-Gassulla-Ulldecona) com l'e-ARt: realitat
augmentada i Art Rupestre, i Art Rupestre Llevantí per a invidents.
A les 20,30h cloenda de l'acte amb una degustació de mel
del terreny i oli varietat Farga a la mateixa Ermita de la Pietat.

