«E
Els molins
s, una alttra mirada»
CULTURA EUROREG
GIÓ PIRINE
EUS MEDITERRÀNIA
A
L Fatarella, 15 d’ab
La
bril de 2016
La ruta dels
d
molis de l’Euroregió
ó que presen
ntem és la cloenda
c
de dos
d anys de feina en el marc del
projecte europeu «E
Els molins: una
u
altra mirada», un projecte
p
de cooperació cultural entrre quatre
entitats de l’Euroreg
gió Pirineus Mediterrània
a: El Consell de Mallorcca, el Parc Naturel régional des
Grands Causes - Midi-Pyrénée
M
es, el Parc naturel rég
gional de la
a Narbonnaiise en Méd
diterranée
Langued
doc – Roussiillon i la Fund
dació el Solà
à de la Fatare
ella.
Amb el suport de l’Euroregió
l
P
Pirineus
Me
editerrània en el marc de
d la convo
ocatòria de projectes
CULTUR
RA 2013 aquest pro
ojecte va nàixer am
mb el prop
pòsit de ttractar el patrimoni
p
molinolò
ògic d’aquessts territoris amb un enfo
ocament inte
erdisciplinari per posar-lo en valor, din
namitzarlo i evita
ar-ne la seva
a pèrdua mitjançant la cre
eació d’un producte
p
turísstic i cultural, creant aqu
uesta ruta
que veu la llum engu
uany.
EXPOSIICIÓ a la se
eu de la Fundació El SO
OLÀ
A part la
a seu de la Fundació
F
el Solà
S
també allotjarà una
a exposició de
d fotografiess DE L’UNIV
VERS DE
LA PEDR
RA SECA dibuixos i AQU
UAREL·LES DELS MOLIINS FARINERS DE GIRO
ONI, LLOP, BALITRE
B
I DE LA SÍNIA DE LA
L MARTA de
d Xavier Re
ebés. DIBUIX
XOS DE JOAN MIRÓ O
ORO DEL CO
ONTE EL
XIROLET O EL BEN
NEIT. DIBUIX
XOS DELS XIQUETS
X
DE
E L’ESCOLA DE LA FATA
ARELLA .

P
PROGRAM
MA
09.00

V
Visita
d’estud
di: sortida de
es de la seu de la Fundac
ció el Solà

La ruta dels
d
molins i la sínia. Aco
ompanyats pel professor Jordi Blay i per
p David Blanch, pagès
s de la
Fatarella
a. A cada mo
olí ens esperraran els seus propietaris
s.
- Sínia
S
de ca la Marta (Jossep Anguera)
- Molí
M de Giron
ni (M. Teresa
a Pellisa)
- Molí
M del Llop
p (Pili i José Antonio
A
Pard
do)
- Molí
M de Balitre (Marc Giro
onés)
13.00
13.00

Arrib
bada a la Fattarella
D
Dinar
al Restaurant Casa
a Ecològica de
d la Fatarella

TARDA a la sala de
e cal Xico de
e la Fundació el SOLÀ
15.0 Pre
esentació de les jornadess:
- Xavvier Rebés (p
president de la Fundació
ó el Solà)
- Fra
ancisca Coll (directora
(
inssular de Patrrimoni del Co
onsell de Mallorca),
- Ferrran Bladé (d
director dels Serveis Terrritorials de Cultura de less Terres de l’Ebre)
- Jorrdi Blay (proffessor de la Unitat
U
de Geografia de la
a URV).
15.30

Xerrades dels socis:
X
- Fun
ndació el Solà (ruta i guia
a didàctica)
- Parrc Naturel régional des Grands
G
Causes. Midi-Pyré
énées
- Parrc naturel rég
gional de la Narbonnaise
N
e en Méditerrranée. Langu
uedoc – Roussillon.
- Consell de Malllorca

Pausa de 10 minuts
16.45

18.15

geni València (catedràticc de Mecànic
ca de Fluids de
d la UB).
- Eug
- Jorrdi Bolòs i Ma
asclans (proffessor d’Histtòria Medieva
al a la Universitat de Lleida).
-Jord
di Blay (profe
essor de la Unitat
U
de Geo
ografia de la URV i coord
dinador del lliibre "El
patriimoni de mollins de la dem
marcació de Tarragona. Anàlisi
A
i estrratègies
d'inte
ervenció"
Comiat amb la projecció d’un vídeo realitzat pel xiquets
C
x
de l’e
escola Els Ca
astellets de la
a
F
Fatarella.
S’oferirà un
u aperitiu a tot els assistents

