
El paisatge ribagorçà. 

Principis d’observació, antecedents i estratègies.

4 i 5 de setembre 2020

Curs de la Universitat d’Estiu UdL (matrícula gratuïta, places limitades)

En aquest curs, a partir del mapa toponímic, farem una presentació del paisatge com a concepte 
complex, en el qual s'encreuen elements naturals i humans, de manera que en mostrarem una lectura
transversal.
Així, ens fixarem en:
• Què ens diu la toponímia.
• Com pensem i ens expressem sobre l’entorn.
• Què ens indica el mapa lingüístic canviant.
• Què té d’ideològic el concepte de paisatge.
• Quines polítiques en deriven, i quines caldria desenvolupar.

Els continguts seran transmesos alternant sessions més teòriques amb sortides de camp.

Coordinació: Jordi Suïls Subirà (Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL) i 
Òscar Alemán Milán (Guia d'Alta Muntanya)

Organització del curs: 
Dos sortides matinals i dos sessions en aula. Les sortides es conceben com un recorregut guiat 
(podem anar a diversos punts d’observació) però obert al mateix temps a aportacions diverses, des 
de la interpretació naturalística fins a les dades històriques, etnogràfiques, toponímiques, etc. 
Les sessions en aula ofereixen ponències i aquestes van seguides de debat. El debat és lliure tot i 
que moderat, i adreçat a l’obtenció de conclusions aplicables. Tant les ponències com les línies 
generals del debat i les seues conclusions, haurien de poder ser publicables en format escrit, 
possiblement en un número futur de Ripacurtia (revista del Centre d’Estudis Ribagorçans).
Les ponències tindran una durada de 35 minuts, més 10 minuts de debat o aclariments.

PROGRAMA

Divendres 4

Matí: 

• 09:00 Sortida per la vall de Barravés.

Tarda: Sessió en aula. Lloc a determinar properament, en funció del nombre de matriculats.

• 16:30 Presentació.
• 16:45 Ponència: El concepte de conservació (Judit Gil Farrero).
• 17:30 Ponència: Una història humana dels boscos (Lluís Florit Molina)
• 18:15 Pausa
• 18:30 Ponència: Els boscos d’avui (Anna Ivars Cabrera).
• 19:15 Debat breu.



Dissabte 5

Matí: 

• 09:30 Sortida per la vall d’Adons.

Tarda: Sessió en aula. Lloc a determinar properament, en funció del nombre de matriculats.

• 16:30 Ponència: La geolingüística i el paisatge; valls i fronteres (Ramon Sistac i Vicén).
• 17:15 Ponència: La historicitat etnogràfica del paisatge: passats, presents i futurs (Ferran Pons 
Raga).
• 18:00 Ponència: Polítiques de muntanya i gestió ambiental (Lourdes Feixa Lapedra).
• 18:45 Debat i balanç.

MÉS INFORMACIÓ I MATRÍCULES:
Susanna Casanovas (Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça)
973 690 353    comunicacio@ccar.ddl.net
Jordi Suïls Subirà (UdL)    jordi.suils@udl.cat

                                                   

                                          

Camina
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