Jornada sobre Custòdia del Territori
al Monestir de Poblet
Dissabte - 16 de maig de 2015
Monestir de Poblet
PROGRAMA
09:30 h - Benvinguda
P. Josep Alegre – Abat del Monestir de Poblet
Sra. Montserrat Barniol – Presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori
Sra. Marta Subirà – DG Polítiques ambientals (DTES)
Sr. Antoni Trasobares – DG Medi Natural i Biodiversitat (DAAM)
09:50 h - Benvinguda del Monestir de Poblet i signatura dels acords de custòdia entre el Monestir i
diverses entitats de custòdia del territori
10:15 h – La custòdia d’espais naturals al llarg dels segles i la formulació catalana de la custòdia del
territori
J.M. Mallarach (consultor del Monestir i membre de la Comissió d’ètica de la XCT)
10:45 h - Pausa
11:15 h - Experiències de custòdia de les comarques tarragonines
- Què vol dir signar un acord de custòdia amb el GEPEC-EdC? – Sr. Ramon Ferré (GEPEC)
- El repte de custodiar els rius de les Muntanyes de Prades – Sr. Jesús Ortiz (Assoc. CEN)
- Acords entre entitats i ajuntament, eines de millora i eficiència – Sr. Joan Casellas (Ajuntament de
Montblanc)
- Posada en valor de propietats empresarials amb interès per la biodiversitat mitjançant la custòdia –
Sr. Pep Bertran (REPSOL Tarragona)
- Custòdia d’espais forestals – Sr. Jaume Hidalgo (Acciónatura)
- L’estat de la custòdia del territori a les comarques tarragonines – Sr. Eduardo Soler (Limonium)
Moderador: P. Lluc Torcal, Prior del Monestir de Poblet
12:45 h - Presentació del projecte ambiental “La conversió ecològica de Poblet”
P. Lluc Torcal, Prior del Monestir de Poblet
13:00 h - Visita pel Monestir
14:00 h - Fi de la jornada

Lloc de celebració - Monestir de Poblet - Palau de l’Abat
La participació a l’esdeveniment és gratuïta. És necessàri realitzar una inscripció prèvia a través del següent
formulari online:
www.xct.cat/forms/inscripcions_poblet
S’ofereix la possibilitat de dinar al restaurant de l’Hostatgeria del Monestir a preu especial (20€), i inclou
visita al Monestir. Aquells interessats en quedar-se a dinar cal que ho notifiqueu al formulari d’inscripció.
Per a més informació podeu posar-vos amb nosaltres a través del 93 886 61 35 o bé escrivint a
scarrera@custodiaterritori.org (Xarxa de Custòdia del Territori).
Organitza l’esdeveniment:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

PROGRAMA COSMOS POBLET
El Monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1991 i situat dins del terme
municipal de Vimbodí i Poblet, és una comunitat viva de monjos cistercencs que fidels a la seva vocació i a la
voluntat fundacional de Ramon Berenguer IV, està duent a terme un projecte integral de servei al país, a la
cultura, a la societat, a l’entorn natural i a l’Església, que ha batejat amb el nom de Programa Cosmos Poblet
i que té una evident implicació turística en el nostre municipi i la nostra comarca.
En efecte, en els darrers anys, el Monestir de Poblet ha començat un procés de canvi, modificació, ampliació
i obertura que s’ha traduït en la posada en marxa de diferents obres i serveis destinats als visitants i hostes,
i també una complerta revisió del conjunt del monestir tenint en compte la responsabilitat envers la natura i
els principis de la sostenibilitat i el respecte cap als recursos naturals.
El Programa Cosmos Poblet és, sens dubte, una oportunitat per a millorar la presència del monestir dins la
societat i el món, i una manera de donar-ne a conèixer la història i la manera de viure i de conviure amb la
natura, en harmonia amb els nous llenguatges audiovisuals del món contemporani. Aquest programa pretén
desenvolupar tota una sèrie de projectes i actuacions integrals en tots aquells àmbits que afecten la vida
del Monestir, partint de la base que Poblet configura amb el seu entorn un paisatge. Un paisatge perquè
Poblet és un espai on la tradició, la sostenibilitat i els valors encaixen formant una unitat entre les dimensions
espiritual, cultural, social i ambiental de la vida. Aquest programa pretén ser una forma nova de preservar
el patrimoni de la humanitat, una forma que té per norma la integració dels diferents nivells del patrimoni
humà. Per això el programa rep el nom de Cosmos Poblet, car fa del Monestir i de la seva acció un veritable
cosmos.

