Entitats organitzadores

PRIMER CONGRÉS NACIONAL
2ª Circular (pre-programa)

Regiduria de Cultura

EL PAISATGE DELS
RIURAUS:
ARQUITECTURA,
HERÈNCIA I REPTES

CAPPEV Marina Alta

Del 26, 27 i 28 d’octubre de 2012
Seu Universitària de La Marina
(Benissa)

Presentació

Temàtica i estructura
La temàtica general del congrés s’ha configurat en base a quatre grans
àmbits:

El riurau constitueix un bé cultural i patrimonial dels
valencians en tant que és una construcció popular singular
present en diferents comarques valencianes, especialment
en La Marina Alta on ha esdevingut símbol identificatiu. Es
tracta d’una construcció d’indubtable interés arquitectònic
que aporta referències sobre uns modes de vida, una
economia, un passat pròxim i un paisatge. Constitueix, per
tant, un legat valuós a preservar. D’altra banda, cal
constatar que els béns culturals són un element fonamental
del teixit social d’una comunitat i, com a tals, són
cohesionadors d’un grup humà.
És des d’aquesta perspectiva de preservació dels
bens culturals propis i valorant la seua funció de
cohesionadors socials, que s’organitza el I Congrés sobre el
Paistage dels riuraus: arquitectura, herència i reptes. Tot
partint d’aquestes premisses el congrés pretén rebre i
divulgar aportacions sobre diversos aspectes relacionats amb
els riuraus i el seu entorn, acomplint així l’objectiu de
contribuir a la conscienciació respecte la importància i la
necessitat ineludible de conservar el patrimoni propi.

Aquest congrés naix amb una vocació de continuitat
i amb el desig que esdevinga un fòrum de referència per a
investigadors, responsables polítics, associacions, centres
educatius i entitats relacionades amb la conservació del
patrimoni material i immaterial dels riuraus i de la seua
àrea d’influència i de relació.

1. ETNOGRÀFIC-HISTÒRIC
2. ARQUITECTURA I PAISATGE RURAL
3. TURÍSTIC I TERRITORIAL
4. EDUCATIU
L’estructura constarà, de les aportacions al congrés a través de
conferències marc i de comunicacions.

Lloc i dates de celebració
Tots els actes del Congrés es celebraran en la
Seu Universitaria de la Marina (Benissa)
C/ Puríssima, 57-59
03720 Benissa (Alacant)
Tel. 965 73 35 62
Fax 965 73 04 22
e-mail: seu.benissa@ua.es

Dates:
Divendres dia 26, dissabte 27 d’octubre i diumenge 28 de 2012

Horari i programa
(provisional)
Divendres, 26 d’octubre
16’00-16’30 h.: Recepció d'assistents i lliurament d'acreditacions
i documentació
16’30- 17 ‘00 h.: Acte d’inauguració a càrrec d’autoritats de
l’Ajuntament de Benissa i de la Universitat d’Alacant
17’00-18’00 h.: Ponència Marc:
“Riuraus sense pansa i pansa sense riuraus. Permanència i
transformació d’un tipus d’arquitectura”
A càrrec d’Antoni Bañuls Pérez. Arquitecte. Universitat
d’Alacant
18’00- 18’40 h.: Comunicacions de l’àmbit Arquitectura i Paisatge
-“De la pansa al vi”, per Vicent Torres Bañuls
- “Els sequerets del tassolet” per Ruben, Vidal i Bertomeu
18’40-19’10 h.: Descans i inauguració de l’Exposició de la fundació
CIRNE "Pansa: Xàbia a les exposicions universals del segle XIX”.

19’10 - 19’50 h.: Comunicacions de l’àmbit Educatiu
-“Qui té la pansa té dansa”, per Joan Elies Andrés i Serer
- “Un matí al riurau Arnauda”, per Pepa Guardiola
19’50-20’30 h.: Col·loqui

Dissabte, 27 d’octubre
9’30- 10’30 h.: Comunicacions de l’àmbit Educatiu:
- ”Els xiquets i xiquetes de 6é nivell de Gata, cataloguen uns
riuraus” (exposició mural)
- “Proposta d’activitats i pràctiques escolars en el segon cicle
d’ESO” per Vicent R. Chorro
- “Projecte de treball: la importància del conreu de la pansa a La
Marina Alta amb alumnes de 6é de Primària” per Leopold Cervera
- “Els xiquets de Massarrojos investiguen el món dels riuraus” per
professorat de Massarrojos.

10’30-11’10 h.: Comunicacions de l’àmbit Turístic i Territorial
- “El mantenimiento del paisaje de la Marina Alta como garantia de
conservación y reclamo turístico en la provincia de Alicante”, per
José Emilio Martínez. Pérez
- “Sense entorn no hi ha riurau. La preservació de l’entorn com a
factor estratègic” per Joan Ignasi Cervera Arbona
11’10-11’40 h. Descans
.
11’40- 12’40 h.: Conferència: Títol per concretar
A càrrec de Pablo Fernández-Longoría Alcántara
Director de Proyectos de World Monuments Fundation en España
12’40- 13’30 h.: Col·oqui
13’30 - 16 h.: Pausa dinar

Comité científic i organitzador
Dissabte, 27 d’octubre vesprada

Està format per les següents persones:

16’00- 18’00h.: Comunicacions de l’àmbit Etnogràfic i Històric.
- “Catalogació i inventaria dels riuraus del terme
d’Ondara”, per Robert Miralles i Cebrià.
- “Els riuraus al camp teuladí. 1941”, per Joan Ivars.
- “Relacions socials i laborals en els riuraus de les cases de
tros de Benissa i Calp. El testimoni de la noble cacic
Matilde Frigola i Palavaciono”, per Teo Crespo Mas
- “Riuraus a La Safor. El record d’una època daurada”, per
Carles Fuster Montagud
- “El catàleg de riuraus de Riuraus Vius. Dos casos
concrets: Pedreguer i Dénia”, per Josep Marqués
- “ Les estufes a la Marina Alta”, per Joan Giner Monserrat

- Antoni Banyuls i Pérez. Arquitecte. Universitat d’Alacant.
- Pere Cabrera Sendra. Mestre de Benissa.
- Xaro Cabrera González. Etnolingüista. Coordinadora Seminari permanent
de Cultura Popular “Manuel Sanchis Guarner”.
- Miguel del Rey Aynat. Catedràtic Arquitecte. Universitat Politècnica de
València.
- Carme Giner Burguete. Historiadora de l’art. Col·lectiu El Runar.
- Joan Giner Montserrat Etnòleg. Cronista de Xaló.
- Joan Ivars Cervera. Historiador. Cronista de Teulada. IECMA, UNEDDénia.
- Josep Ivars Pérez. Arquitecte. Historiador de l’arquitectura. IECMA.
- Josep Marqués Costa. Llicenciat en Història. Arqueòleg. Riuraus Vius.
- Pepa Martí Ronda. Regidora de Cultura. Ajuntament de Benissa.
- Teresa Morell Moll. Coordinadora Acadèmica de la Seu Universitària de la
Marina. Universitat d'Alacant.
- Carme Miquel Diego. Mestra. Escriptora. Escola Valenciana.
- Rosario Navalón García. Institut Universitari d'Investigacions Turístiques.
Universitat d'Alacant.
- Vicent Ronda Martí. Sociòleg. Col·lectiu El Runar.
- Fernando Sendra Bañuls. Químic. Professor a la UPV. Etnòleg.

18’00- 18’30 h.: Col·loqui

18’30-19’00 h.: Descans
19’00- 20’30 h: Conferència de cloenda i conclusions:
“La valorització del patrimoni dels riuraus: reptes i oportunitats per
aconseguir un desenvolupament sostenible“ a càrrec de Rosario
Navalón. IUIT. Universitat d’Alacant.
20’30- 20’45 h.: Cloenda

Diumenge 28 d’octubre
10’00-13’30 h.: Itinerari per riuraus de Teulada.
Aquesta activitat és oberta a participants no congressistes.
.
http://historiadecalp.net/pasa.htm

Preinscripció i matricula
La inscripció es podra formalitzar preferentment per correu
electrònic (des de la web de la pàgina de seus universitàries:
http://web.ua.es/es/seus/lamarina/) o per correu postal o fax a la
següent direcció:
1er Congrés de RIURAUS
Seu Universitària de la Marina (Benissa)
C/ Puríssima, 57-59
03720 Benissa (Alacant)
Tel. 965 73 35 62 /Fax 965 73 04 22
e-mail: seu.benissa@ua.es

Matrícula en el congrés
El pagament de la matrícula dóna dret a l’assistència, material i
diploma del congrés.
Preu general: 20 €
Preu per a aturats i estudiants: 10 €

