
Inscripció

Per a  inscriure-us-hi cal que empleneu el formulari que trobareu dis-
ponible, a partir del 7 de gener, a la pàgina web del congrés (http://
congres-masia-territori.espais.iec.cat) o a la pàgina de la ICEA 
(http://blogs.iec.cat/icea).
 •  Inscripció  general:  50 €
 • Inscripció reduïida: 30 € (socis  d’entitats col.laboradores,  
  estudiants, jubilats i aturats)
 • Forma de pagament transferència i VISA (el formulari inclou  
  la informació per a fer el pagament)
 • Períiode d’inscripció: del 7 de gener al 5 de març de 2015.

Activitats relacionades amb el Congrés

Com a activitat paral·lela al Congrés, hem organitzat un seguit de 
sortides al llarg del primer semestre del 2015. Hem preparat sis sortides 
que volen il·lustrar de quina manera la diversificació geogràfica ha 
configurat diferents tipologies d’edificacions, aixíi com els processos 
històrics soferts.

En les sortides no ens limitarem a visitar masies de gran valor 
patrimonial, sinó que pretenem conèixer els diferents processos 
productius que sustentaven els masos i com s’estan adaptant a les 
necessitats actuals. Es tracta de copsar els valors propis del mas a 
Catalunya, a escala territorial i des d’un punt de vista social.

Podeu consultar el programa de les sortides a la nostra pàgina web o 
de Facebook.

Contacte:

 ICEA. Institut d’Estudis Catalans 
 Carrer del Carme, 47  - 08001 Barcelona
 www.congres-masia-territori.espais.iec.cat
 congresmasia.icea@iec.cat
 #congresmasies
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11, 12 i 13 de març de 2015. Sala  Prat de la Riba i Sala Pi i Sunyer de l’IEC (c. del Carme, 47, de Barcelona)
I Congrés del Món de la Masia: «Passat, present i futur del territori rural català»

Ara ja fa temps, els organitzadors d’aquest congrés vàrem llançar una 
invitació a totes les persones vinculades al món de la masia, per a 
trobar-nos i conèixer la realitat actual d’aquest món, i per a entendre i 
debatre tot el canvi que s’ha produïit al llarg d’aquests darrers seixanta 
anys.

Estem molt satisfets de la resposta que hem rebut, tant pel que fa 
a l’organització com pel que fa a les comunicacions que ens heu fet 
arribar des d’un gran grup de professionals multidisciplinari.

Per a l’organització del Congrés, hem tingut en compte el territori i 
la diversitat d’organismes, com ara universitats, centres de recerca, 
sindicats de pagesos, col.legis professionals, entitats i administracions 
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, que han 
format un nucli per a presentar temes centrats en l’economia, la realitat 
social, les dinàmiques de desenvolupament rural o el patrimoni, per 
tal de copsar les interrelacions que configuren la realitat de la masia. 
Persones destacades en cada tema, com Martíi Boada, Abel Mariné, 
Ramon Garrabou, Lourdes Viladomiu, Ramon Ten (Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya), Joan Closa (Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona), Xavier 
Casanovas (Associació Rehabimed), Joan Caball (Unió de Pagesos), 
Josep M. Monfort (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) 
o Jordi Sala (Direcció General de Desenvolupament Rural), entre 
molts d’altres, participaran en el debat que hem preparat com a eix 
vertebrador d’aquest congrés. La gran quantitat de comunicacions, 
totes de molt nivell, abracen una diversitat de temes i ens asseguren la 
presència i la proposta de temes que interessen la societat diversa que 
integra aquest món.

No solament debatrem aquestes qüestions, sinó que també podrem 
visitar una exposició i degustar productes de la terra en el mateix 
espai del Congrés. D’altra banda, des del febrer fins al juny realitzarem 
diferents visites al territori per conèixer-lo més bé.

Ara que ja ho tenim tot preparat, us convidem a completar aquests 
diferents punts de vista i, per tant, a venir i participar en aquest 
congrés. En aquest programa trobareu la informació necessària per a 
fer la inscripció.

Volem que hi sigui tothom i volem conèixer aquesta realitat per a 
encarar el futur conjuntament.

Us hi esperem!

MASIA I
TERRITORI Entitat organitzadora: Secció d’Història Rural de la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC)

Coordinadora:  Assumpta Serra i Clota,
  Secció d’Història Rural (ICEA-IEC)

PROGRAMA

Dimecres 11 de març

MATÍ

  9.00-9.30  Recepció i lliurament de la documentació
9.30-10.00  Inauguració a càrrec de Josep M. Vives, president de 

la ICEA; Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Josep 
M. Pelegríi, conseller del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) 
de la Generalitat de Catalunya.

 Presentació a càrrec d’Assumpta Serra i Clota, 
coordinadora del Congrés

10.00-10.40 Conferència inaugural a càrrec de Jordi Sala, director 
general de Desenvolupament Rural del DAAM

10.40-11.00 Visita de pòsters
11.00-11.30 Inauguració d’exposicions.
11.30-12.00 Degustació de productes de la terra i del vi d’honor
12.00-12.20  Presentació de l’estat de la qüestió del tema «Políitiques 

de desenvolupament rural», a càrrec de Xosé Armesto, 
doctor en geografia i professor del Departament de 
Geografia Fíisica i Anàlisi Geogràfica Regional de la 
Universitat de Barcelona (UB) 

12.20-13.20  Comunicacions 
13.20-14.00 Debat

TARDA

15.45-16.25 Conferència a càrrec d’Enric Tello, catedràtic d’Història 
Econòmica de la UB i especialitzat en història ambiental 
dels paisatges agraris de la Mediterrània

16.25-16.45 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: «Masia/
demografia/entorn», a càrrec de Joan Tort, doctor en 
geografia i professor del Departament de Geografia 
Fíisica i Anàlisi Geogràfica Regional de la UB 

16.45-18.15 Comunicacions 
18.15-18.45 Debat
18.45-19.15 Comunicacions del Catàleg de les Masies
19.15-20.00 Debat

Dijous 12 de març

MATÍ  (sessions paral.leles)
 [Sala Prat de la Riba]
9.30-10.10 Conferència de Josep M. Monfort, director general de 

l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

10.10-10.30 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: «Recerques 
en millores de conreus i ramaderia», a càrrec de César 
Ornat, doctor en biologia i professor del Departament 
d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de 
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB, UPC)

10.30-11.00 Comunicacions 
11.00-11.30 Pausa cafè
11.30-12.00 Comunicacions 
12.00-12.30 Debat
12.30-12.50 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: «Impacte 

de les noves tecnologies i recerques: TIC», a càrrec de 
Josep Pujol, doctor en economia, catedràtic d’Història i 
Institucions Econòmiques, i professor del Departament 
d’Economia i Història Econòmica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)

12.50-13.30 Comunicacions 
13.30-14.00 Debat

 [Sala Pi i Sunyer]
10.00-10.40 Conferència de F. Xavier Roigé, catedràtic d’Antropologia 

Social i degà de la Facultat de Geografia i Història de la UB
11.00-11.30 Pausa cafè
11.30-12.10 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: «Masia i 

organització social», a càrrec de Ferran Estrada, doctor 
en antropologia social i professor del Departament 
d’Antropologia de la UB, i Santi Ponce, doctor en 
història, professor del Departament de Comunicació de 
la Universitat de Vic i soci de la ICEA

12.10-13.30 Comunicacions 
13.30-14.00 Debat

TARDA

15.30-16.10 Presentació de l’estat de la qüestió dels temes: «La 
políitica agrària i l’evolució de les explotacions agràries 
catalanes: del mas a les empreses» i «Del mas familiar 
al mas empresa», a càrrec de Lourdes Viladomiu i Jordi 
Rosell, doctors en economia, professors del Departament 
d’Economia Aplicada de la UAB i socis de la ICEA

16.10-17.10 Comunicacions 
17.10-17.40 Debat
17.40-18.00 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: «Alter-

natives: Masia i producció de proximitat i ecològica», a 
càrrec de Laura Ibànyez, enginyera agrònoma superior i 
diplomada en extensió i desenvolupament rural

18.00-18.40 Comunicacions 
18.40-19.00 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: 

«Alternatives: masia i turisme rural», a càrrec de Ramon 
Serrat, llicenciat en dret, diplomat en turisme, màster 
en innovació de la gestió turíistica i professor de l’Escola 
Universitària d’Hostaleria i Turisme (CETT- UB)

19.00-20.00 Comunicacions 
20.00-20.30 Debat

Divendres 13 de març

MATÍ

9.30-10.10 Conferència sobre el patrimoni rural construïit (ponent 
pendent de confirmació)

10.10-10.30 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: «Estudi de 
l’evolució de la forma constructiva de l’edifici del mas/
masia», a càrrec d’Assumpta Serra, doctora en història 
medieval, arqueòloga i coordinadora de la Secció 
d’Història Rural de la ICEA 

10.30-11.00 Comunicacions 
11.00-11.30 Pausa cafè
11.30-13.00 Comunicacions 
13.00-13.30 Debat
13.10-13.30 Taula rodona: «Arqueologia de la masia: recerca i 

rehabilitació», moderada per Isidre Pastor, llicenciat 
en Història Medieval, arqueòleg i membre de la Junta de 
l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya

13.30-14.00 Debat

TARDA

15.30-16.10 Presentació de l’estat de la qüestió del tema: 
«Rehabilitació, una aposta de futur», a càrrec de Mònica 
Alcindor, doctora en arquitectura, especialitzada en 
rehabilitació en arquitectura tradicional, professora de 
l’escola d’arquitectura portuguesa Vila Nova de Cerveira 
i membre del grup CATS de la Universitat de Girona, i Joan 
Curós, doctor en arquitectura per l’ETSAB i professor del 
Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC 

16.10-17.00 Comunicacions 
17.00-17.30 Debat
17.30-18.40 Taula rodona: «Masia i medi rural: assolint nous 

reptes!», amb Martíi Boada, doctor en ciències 
ambientals i membre del Comitè Espanyol del Programa 
de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA); 
Lourdes Viladomiu, coordinadora de l’equip espanyol en 
diversos projectes de recerca sobre desenvolupament 
agrícola i explotacions agràries encarregats per la 
Comissió Europea i pel Ministeri d’Agricultura; Oriol 
Nel.lo, doctor en geografia, especialitzat en estudis 
d’ordenació del territori, secretari per a la Planificació 
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya 
(2003-2011) i membre de l’IEC, i Antoni Vilanova, 
arquitecte, president de l’Agrupació d’Arquitectes per a 
la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
(AADIPA) i redactor de Catàlegs de Béns i de Masies

18.40-19.00 Conclusions
19.00-19.30 Cloenda a càrrec de Ferran Mascarell, conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya (pendent de 
confirmació) i d’un representant de la Fundació Obra 
Social La Caixa-Agrobank.


