Cultura Viva 2022
La recerca etnològica a Catalunya

Els pous de gel de les
comarques de Lleida.
Jornada de treball oberta
al públic
9.30 h. Benvinguda per part de l’alcaldessa de Tàrrega, Il·lma. Sra. Alba Pijuan Vallverdú.
9,45. Presentació de la jornada a càrrec de Roger Costa, tècnic del Servei de Recerca
i Protecció de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Comunicacions:
10.00 h. Els pous de gel de la comarca de l’Urgell. Estat de la qüestió i perspectives de futur.
A càrrec de Joel Minguell, arqueòleg d’Iltirta Arqueologia i col·laborador del Museu Tàrrega
Urgell.
10.30 h. Excavant des de l’arxiu. El cas del pou de gel de Tàrrega. A càrrec de Joel Minguell,
arqueòleg d’Iltirta Arqueologia i col·laborador del Museu Tàrrega Urgell.
11.00 h. La intervenció arqueològica al pou de gel de Tàrrega. A càrrec d’Ares Vidal, arqueòloga d’Iltirta Arqueologia.
11.30 h. La recuperació del pou de gel de Solsona. A càrrec de Pere Cascante, arqueòleg municipal de Solsona.
12.00 h. Pausa
12.15 h. El pou de gel d’Alfarràs. A càrrec d’Iñaki Moreno, arqueòleg d’Atics S.L.
12.45 h. Els pous de gel de la comarca de l’Alt Urgell. A càrrec de Carles Gascón, llicenciat en
Història i tècnic de patrimoni del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
13.15 h. El pou de gel d’Alcarràs. A càrrec de Cristina Belmonte i Xavier Bermúdez,
arqueòlegs de iPAT Serveis Culturals.
13.45 h. Descobrint el pou de gel de Balaguer (2020-2022). A càrrec de Carme Alòs i Eva Solanes, arqueòlogues i museòlogues del Museu de la Noguera.
14.30 h. Pausa per dinar
16.30 h. Visita al pou del gel de Tàrrega
17.30 h. Visita al pou de gel de Verdú
18.30 h. Visita al pou de gel d’Agramunt

Museu Tàrrega Urgell
Carrer Major, 11
Tàrrega

Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya

Organitzen:

Col·laboren:

Divendres 25 de novembre
a les 9.30 h
Inscripcions a: info@museutarrega.cat

El programa Cultura Viva és una iniciativa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial que té com objectiu comunicar
els resultats de les recerques cientíﬁques sobre temes etnològics que es fan a Catalunya. Cultura Viva retorna així a les comunitats
que han estat objecte d’estudi els coneixements que elles mateixes han contribuït a crear.

