DISSABTE 24 DE JULIOL DE 2021
DE 9.30H A 18.30H

PROGRAMA

I JORNADA

ELS FORNS D’OLI DE GINEBRE DE
RIBA-ROJA D’EBRE: UNA INDÚSTRIA
DE 500 ANYS AMB PERSPECTIVES
DE FUTUR

9:30H

BENVINGUDA PER PART DEL COAC
(COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE CATALUNYA)
SEBASTIÀ JORNET, PRESIDENT AAUC (ASSOCIACIÓ ARQUITECTES
URBANISTES DE CATALUNYA) I ANTONI VILANOVA, PRESIDENT AADIPA
(AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES PER A LA DEFENSA I LA INTERVENCIÓ
EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC)

9:40H

BENVINGUDA DES DE LES TERRES DE L’EBRE
JUAN MANUEL MARGALEF, PRESIDENT COAC – DEMARCACIÓ DE L’EBRE

9:45H

INAUGURACIÓ
MONTSERRAT CLUA I FAINÉ, INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA
JOSEP AGUILÀ, AMICS DE RIBA-ROJA

9:50H

MÉS DE 7 ANYS DONANT SUPORT ALS FORNS
D’OLI DE GINEBRE
ANTONIO SUÁREZ, ALCALDE RIBA-ROJA D’EBRE

10.00H

PATRIMONI I EL DESENVOLUPAMENT ENDOGEN
JOSEP FORNÉS, ANTROPÒLEG I MUSEÒLEG, EX-DIRECTOR DEL MUSEU
ETNOLÒGIC I DE CULTURES DEL MÓN, MEMBRE AMICS DE RIBA-ROJA.
El desenvolupament endogen i la identitat local compartida. La idea de desenvolupament endogen
consisteix en incentivar una economia productiva des de les potencialitats de coneixement i els recursos
del mateix territori i la comunitat que l'habita, sense haver de dependre únicament del talent o dels
recursos externs. Això facilita la sostenibilitat de l'economia local, que no ha de dependre tant de
l'exterior. El capital humà i el coneixement alimenten el creixement natural endogen i esperonen la
innovacióEl sociòleg Michel Bassand afirmava que la identitat regional és la imatge que la gent modela
en les seves relacions amb altres territoris. L'autoestima comunitària està en la base de l'èxit.
La Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. El Patrimoni intangible. El concepte de Patrimoni
Cultural Immaterial (PCI), s’entén com un bé col·lectiu de tota la població, el reconeixement a una
herència dels nostres avantpassats. Així doncs, posa l’accent a un valor a preservar. Això representa el
gran canvi: el concepte de patrimoni cultural immaterial ens porta a valorar el patrimoni de la
subalternitat. Yvés de la Goublaye de Ménorval construeix des de la UNESCO, el concepte d'aquest
patrimoni intangible quan redacta la Convenció per a la Salvaguarda del PCI.
Exemples de bones pràctiques: Cabrils i el Museu Comunitari, Can Coll i la festa del glaç de Lliçà de Vall,
Riba-roja d'Ebre i els forns d'oli de ginebre.

10.15H

ELS FORNS D’OLI DE GINEBRE EN EL PAISATGE
JOSEP ALIÓ, ARQUITECTE URBANISTA, MEMBRE AMICS DE RIBA-ROJA.
Xerrada en relació al territori on estan situats els forns d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre
tenint en compte els valors del llocGHT
(camins, barrancs, topografia i altres elements del paisatge), la història
(últims 100 anys) i el patrimoni cultural.
Saber auscultar el territori amb el riu com a fil conductor, on qualsevol element del patrimoni
forma part del paisatge amb l’objectiu principal d’establir criteris i accions dirigides a
millorar el coneixement del nostre entorn.
Explicar el sistema d’informació interactiu amb un encaix territorial en les terres de l’Ebre, la Ribera
d’Ebre i Riba-roja d’Ebre i els seus entorns amb una visió continua i transversal del territori. I poder
arribar a acords per una economia sostenible amb sinergies d’inversions compartides amb la gent,
empreses, l’Ajuntament i altres administracions i entitats.

10.45H

L’INVENTARI DE PATRIMONI ETNOLÒGIC DE
CATALUNYA I LES ZONES D’INTERÈS ETNOLÒGIC:
EINES PER A LA SENSIBILITZACIÓ I LA PROTECCIÓ
DEL PATRIMONI DE LES CLASSES POPULARS
ROSA M. CANELA BALSEBRE, OBSERVATORI DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC I
IMMATERIAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA POPULAR DEL DEP.
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Encara ara amb molta freqüència hom associa l’expressió “patrimoni cultural” al patrimoni monumental,
l’artístic i l’arqueològic, fonamentalment. El patrimoni etnològic, el que ens han llegat els nostres
avantpassats i que és testimoni de les formes de vida de la nostra societat, encara és sovint ignorat o
menystingut. Moltes persones ni tan sols consideren la possibilitat que les construccions senzilles puguin
ser considerades patrimoni cultural. Per aquest motiu l’Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya és
tan important: el simple fet de figurar en una llista de patrimoni cultural atorga a una construcció un
estatus que per se no té. Les zones d’interès etnològic, una de les set categories en què es classifiquen els
bens culturals d’interès nacional, son encara més importants, atès que atorguen protecció legal als edificis
i les infraestructures que gaudeixen d’aquesta distinció.

11.15H

ELS FORNS D’OLI DE GINEBRE: UNA INDÚSTRIA
A RIBA-ROJA
JUDIT VIDAL, DRA. EN HISTÒRIA, AUTORA DEL LLIBRE ELS FORNS D’OLI
DE GINEBRE: UNA INDÚSTRIA A RIBA-ROJA D’EBRE.
Els forns d’oli de ginebre són unes construccions de pedra seca assentades sobre una roca en forma
de cubeta i amb una coberta en forma de cúpula. S’utilitzaven per obtenir un precisat producte: l’oli
que contenien les soques del càdec (Juniperus oxycedrus). El procés per obtenir-lo consisteix en la
destil·lació en sec, mitjançant aplicació de calor. El forns que es construïen per aquesta finalitat
contenen una boca per on s’introduïa tota la llenya per fer la destil·lació. El ginebre desprenia la
substància que sortia per un orifici i es recollia en una pila exterior. El líquid obtingut és de color
fosc, de consistència molt densa, fort aroma balsàmic i molt amarg. Té moltes propietats: antisèptic,
cicatritzant, antiparasitari, desinfectant, dermatològic… S’utilitza i s’ha utilitzat al llarg de la història
per una infinitat de remeis, tant en veterinària com en medicina humana, així com en cosmètica i
aromateràpia. Pel seu ús tant extens podem trobar forns de ginebre en un bast territori, des del sud
de França, repartits per tota la Península Ibèrica o el nord d’Àfrica; tot i així, podem localitzar algunes
zones que es van especialitzar en aquesta producció. Una d’aquestes regions clarament l’hem de
situar a Riba-roja d’Ebre i el seu voltant. En aquest municipi s’ha identificat una notable
concentració de forns de grans dimensions, que clarament tenien una finalitat industrial i comercial,
atès el volum que es produïa. Aquest comerç s’ha pogut verificar des del segle XVII i es va mantenir
fins inicis el XX.

11.30H

EL SUPORT A LA RECERCA, LA DIFUSIÓ I LA
SALVAGUARDA DEL PATRIMONI LOCAL I COMARCAL
PER PART DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER
(IRMU). ELS FORNS D’OLI DE GINEBRE
DE RIBA-ROJA D’EBRE
ELENA ESPUNY, TÈCNICA DE PROJECTES DE L’INSTITUT
RAMON MUNTANER (IRMU).
El projecte de revalorització, recerca i salvaguarda dels forns d’oli de ginebre de Riba-roja, impulsat
per l’associació cultural Amics de Riba-roja, compta amb el suport continuat de l’IRMU des de l’any
2016. Aquest suport s’ha materialitzat en la concessió d’ajuts emmarcats dins de la convocatòria
anual d’ajuts de l’IRMU a Projectes d’Investigació i Difusió Cultural, seguint una planificació inicial
de tres fases i dotats de seguiment. Per altra banda, Amics de Riba-roja ha comptat amb el
servei de l’Institut d’assessorament a centres d’estudis que impulsen o participen
en projectes d’interpretació del patrimoni etnològic.
Avui, amb la perspectiva que donen aquests anys de seguiment i col·laboració sostinguda amb
l’associació, podem parlar d’un projecte de recerca amb una destacada aplicabilitat, amb moltes
accions ja aconseguides, però amb un interessant potencial vinculat no només a aquest conjunt
patrimonial excepcional i sinó també al conjunt d’institucions, organismes i col·lectius implicats.

11.45H

PLA ESTRATÈGIC COM A EINA DE SALVAGUARDA I
DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI DELS FORNS
D’OLI DE GINEBRE
ÍNGRID BERTOMEU CABRERA, ANTROPÒLOGA, CO-AUTORA DEL PLA
ESTRATÈGIC DELS FORNS D’OLI DE GINEBRE.
La gestió cultural té com a objectiu definir, dissenyar i planificar un conjunt d’estratègies per promoure
l’accés al patrimoni cultural a la societat. L'any 2019, l'Associació Amics de Riba-roja d'Ebre va mostrar el
desig de disposar d'un projecte per estructurar les actuacions al voltant dels forns d'oli de ginebre, un
conjunt de béns culturals de pedra en sec testimonis de l'activitat pre-industrial d'obtenció d'aquest
producte. Com a empresa especialitzada en patrimoni cultural i transformació comunitària,
Ínclita Cultura, ha elaborat el Pla estratègic per a la salvaguarda i dinamització del patrimoni dels Forns
d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre. Es tracta d’un seguit d’actuacions planificades i dels mitjans
amb què s’ha de comptar per dur-les a terme, construït des de la participació i el consens.

12.00H

LA FOTOGRAFIA ETNOGRÀFICA. LA FOTOGRAFIA
COM A DOCUMENT HISTÒRIC DE SALVAGUARDA
DEL PATRIMONI CULTURAL

JOSEP BLANCH, FOTÒGRAF ESPECIALITZAT EN FOTOGRAFIA DE VIATGES I
ETNOGRÀFICA, MEMBRE D’AMICS DE RIBA-ROJA.
La fotografia etnogràfica des de ja fa un temps que esdevé una eina important com a document històric
que ens permet veure i analitzar models culturals i socials passats tant des de l'òptica
de la història com de l'antropologia.

12.15H
TURISME INDUSTRIAL:
DESCOBRIR COM ES FAN LES COSES
PEPI MARTÍNEZ FONT, XARXA TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA
(XATIC).
El Turisme Industrial com a concepte. La XATIC: municipis, recursos i empreses. Riba-roja i els forns d’oli
com a producte de Turisme Industrial.

12.30H

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL FORN D’OLI DE
GINEBRE DE MARIANO AGUSTÍ: LLEGINT LA HISTÒRIA
DE LA MATERIALITAT
LAIA GALLEGO, ARQUEÒLOGA, PROFESSORA UB, DIRECTORA CAMP DE
TREBALL RIBA-ROJA D’EBRE.
La metodologia arqueològica ens permet indagar mes enllà de les fonts conegudes, obrint sovint noves
perspectives i fonts d’informació que, en diàleg interdisciplinari amb altres àmbits d’investigació, ens pot
ajudar a aprofundir en el coneixement de la producció, consum i comercialització de l’oli de ginebre
en l'era preindustrial. La intervenció arqueològica realitzada al forn de Mariano Agustí de Ca Balances
suposa una prova pilot per al coneixement dels forns d’oli de ginebre a nivell arqueològic, amb l’objectiu
que s'integri dins de la recuperació patrimonial i que pugui establir les bases per a la recerca,
la conservació i la difusió d’aquest indret patrimonial.

12.45H

MATRIX CULTURA|2050: EL RELAT DE LA
SOSTENIBILITAT EN CLAU DE CULTURA
MARIA ESCOBEDO, ANDREW COLQUHOUN,
DIRECTORS D’ASSOCIACIÓ LIVEMEDIA.
MATRIX CULTURA|2050 vol mostrar el rol de les arts i la cultura per al desenvolupament sostenible des
d'iniciatives artístiques, culturals i locals a partir d'un flux de treball formatiu, de creació i de divulgació que
es va mostrant i interactuant online amb vídeo livestream i altres eines TIC, fins a la creació d'una sèrie
d'assajos visuals. En el marc de col·laboració d'Associació Livemedia amb l'ICA i el MUEC treballem en la
Jornada per visibilitzar i reflexionar sobre el significat dels Forns d'Oli de Ginebre en la nostra
contemporaneïtat travessada pels reptes de la sostenibilitat.

VISITA ARTÍSTICA

13.15H
15.30H

THE FOUR PILLARS OF SUSTAINABILITY:
ENVIRONMENTAL, CULTURAL, SOCIAL & ECONOMIC,
AS IT APPLIES TO THE JUNIPER OVENS
MARTIN CLARK, PRESIDENT DE GRAMPUS HERITAGE & TRAINING.
Introducció sobre Grampus Heritage. Projecte GREEN VILLAGE EU i el material de formació
que va produir i, a continuació, els quatre pilars de la sostenibilitat i com s’apliquen al procés
i al producte dels forns de ginebre.

15.45H

L’ESTUDI DELS FORNS D’OLI DE GINEBRE DES
D’UNA VISIÓ ARQUITECTÒNICA
SERGIO COLL I CÈLIA MALLAFRÈ, ESCOLA SUPERIOR D’ARQUITECTURA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV).
Els forns d'oli de ginebre de Riba-roja d'Ebre són fruit de les característiques del terreny, de la tipologia
de pedra i de l'herència constructiva derivada de la tècnica de la pedra en sec. Originàriament aquestes
construccions no han estat plasmades en cap suport gràfic. la memòria oral havia estat suficient per
mantenir els coneixements constructius.. L'aproximació a l'anàlisi dimensional i de l'estat de conservació
dels forns s'ha desenvolupat mitjançant una tècnica de captura massiva de dades, la fotogrametria
digital. L'aplicació d'aquesta tècnica ha permès obtenir models tridimensionals dels quals s'ha registrat i
analitzat les característiques compositives i formals i s'ha avaluat l'estat de conservació. A més a més, els
models tridimensionals obtinguts són una eina més per afavorir el coneixement, la difusió i la valoració
dels forns d'oli de ginebre tant a escala individual, analitzant les particularitats de cada forn, com a
escala grupal, entenent que es tracta d'una zona amb un gran valor patrimonial.

16.15H

EL GINEBRE: PLANTA, PRODUCTES I APLICACIONS
MARIA DOLORS GONZÁLEZ CABRÉ, BIÒLOGA, MEMBRE
AMICS DE RIBA-ROJA
Breus apunts botànics i característiques dels ginebres. Productes derivats, usos tradicionals i actuals.

16.30H

JUNIPERUS COMMUNIS: AS AN ESSENTIAL OIL
FOR USE IN AROMATHERAPY
ANNA GEORGHIOU, LLIC. EN PSICOLOGIA, BELLES ARTS I GRAU
EN AROMATERAPIA
Breu presentació sobre els usos terapèutics de l’oli essencial de Juniper Berry en aromateràpia, què és l’oli
essencial, breu historial de l’aromateràpia, usos sagrats de Juniper per protegir i purificar i com fer una
simple barreja d’olis d’aromateràpia.

16.45H

CARTA DESDE EL COR, ANY 2015
PHIL BIRD

17.00H

MIERA Y MERERAS DE ENEBRO (JUNIPERUS
OXYCEDRUS L.) EN ALBACETE
JOSÉ FAJARDO, LLICENCIAT EN BIOLOGIA PER LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
L´oli de ginebre ha estat un remei essencial en la ramaderia tradicional de la província d'Albacete. Hi ha
documentació diversa referent a la regulació de la producció d´oli de ginebre a la província des del segle
XVI. Fins i tot es conserven en bon estat alguns forns citats en aquests documents. Dues són les localitats
que destaquen per aquesta activitat: Alatoz i Ossa de Montiel. En aquesta última població se segueix
elaborant oli de ginebre per part de dues empreses d'essències i plantes aromàtiques. Es presenta a la
comunicació el treball de recerca que hem anat desenvolupant sobre els usos de l´oli de ginebre i els forns
existents a Albacete.

17.30H

ELS FORNS D’OLI DE GINEBRE: UNA MIRADA
ARTÍSTICA
SARAH MISSELBROOK, LLIC. EN BELLES ARTS, RIU D’ART A RIBA-ROJA,
MEMBRE AMICS DE RIBA-ROJA
Presentació del projecte ‘Riu d’art’, la galeria d’art als carrers de Riba-roja d’Ebre i la seva connexió amb la
sostenibilitat i el patrimoni amb els forns d’oli de ginebre. Connexió de l’artista amb el territori i la comarca
de la Ribera d’Ebre. Obres de performance, Land Art i «rant de la roca».

17.45H

TERRITORI, RIU, PAISATGE, SENDERISME I PATRIMONI
RAMON PUIG TERRÉ, AMICS DE RIBA-ROJA I FIGOT T. SENDERISME
Bon coneixedor del territori, tan de les partides del terme municipal, els seus propietaris, dels camins per
arribar-hi, així com del patrimoni emmarcat dintre del territori (Riba-roja d’Ebre i altres poblacions de la
Ribera d’Ebre). Té tots els forns, els 20 de moment, geolocalitzats amb les seves corresponents coordenades i
anotacions d’altres 7 o 8 forns encara no trobats. Està fent una gran tasca dintre de Figot T. Senderisme amb
la recuperació de camins, senders, creació de rutes amb la senyalització de les mateixes, col·locació de
proteccions en miradors i determinats punts dels diferents recorreguts. Actualment estan preparant
conjuntament amb el Centre Excursionista de Tarragona una important cursa de muntanya que preveu 500
participants.

18.00H

LA FESTA DE L’OLI DE GINEBRE, QUELCOM MÉS
QUE UNA FESTA
FRANCESC VALERI ESTEVE CATALÀ. INDUSTRIAL, MEMBRE DE LA JUNTA
AMICS DE RIBA-ROJA
Una de les activitats mes importants d’Amics de Riba-roja és la festa de l’oli de ginebre,
enguany a celebrar els dies 5, 6 i 7 de novembre.
La festa conté elements lúdics però sobretot culturals, etnològics-patrimonials, científics, ens permet
auscultar el territori, apropant-nos a la natura. També podem veure el procés de destil·lació en sec per
obtenir el apreciat oli de ginebre, tot gaudint de una bona clotxa al seu voltant i vi del carratell
per ajudar a pair.

18.15H

CLOENDA
JOSEP AGUILÀ, AMICS DE RIBA-ROJA
MONTSERRAT CLUA I FAINÉ, INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

