
22 de juny  
2022

16.30 h Seu d'AUB 
(Mallorca 207, pral.)

JORNADA CULTURAL

CUBA

Exposició  fotogràfica fins al 15 de juliol de 2022.  
Demanar cita al correu lrc@amicsunescobarcelona.cat

I EL LLEGAT INDIÀ A CATALUNYA

Aforament limitat. Confirmar assistència al web www.amicsunescobcn.cat



20.15 h Cloenda i agraïments.

PROGRAMA

16.30 h:  Inici. Visita a la "Mostra de fotografies del Patrimoni Indià 2022", treball
encarregat per la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya a Jordi Mas,  fotògraf. Amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Begur. 

17 h:  Ponència “Un tast per la Cuba més arqueològica”, a càrrec de Victòria Medina
Fernando, doctora en Prehistòria i Arqueologia per la UB, investigadora del Seminari
d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP/UB). Paral·lelament, es dedica a la docència i
assessorament científic, museogràfic i pedagògic. Ha treballat com a educadora a Casa
Àsia, al Museu Etnològic de Barcelona i a l’antic Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

17.30 h: Ponència 'El llegat indià', a càrrec d'Anna Castellví, coordinadora de la Xarxa de
Municipis Indians des de finals de 2015. La tasca de l’Anna és donar a conèixer el llegat
indià per tal d’aconseguir l’equilibri entre la qualitat dels recursos patrimonials i la qualitat
de l’experiència dels visitants.

18.30 h: Mostra folklòrica: amenització musical a càrrec de Neus Mar i Emilio Sánchez.
Neus Mar, cantant i compositora palafrugellenca, s'inicia en el món de l'havanera l'any 2008 i
l'any 2013 crea la seva pròpia banda, a la qual s'incorpora Emilio Sánchez. Ofereix una
manera d'interpretar, de connectar amb el públic, d'entendre i de sentir l'havanera que fuig
dels estereotips tradicionals. Compta amb un repertori de temes propis, cançó mediterrània
i gèneres habituals del cant de taverna.

Després de les ponències es donarà pas a un col·loqui dels ponents amb el públic.

19.15 h: Mostra gastronòmica, a càrrec del Restaurant Taverna Son Molas (Begur) i de
Mont-Ferrant. El xef Carles Vallés i el seu equip, dels restaurants Taverna Son Molas i Sa
Barra de Begur (Camí del Mar, 16 / Sant Pere, 5) ofereix als assistents un tast gastronòmic
d'aires indians, amb la col·laboració de Mont Ferrant. empresa fundada per Agustí Vilaret el
1865, després de fer fortuna a les Amèriques i de tornar al seu país amb la ment plena
d'idees i projectes ambiciosos. Va comprar Mas Ferrant amb l'objectiu de convertir-se en un
elaborador de xampany, va plantar vinyes, va construir un nou celler i va adquirir l'utillatge
necessari per elaborar el primer Mont-Ferrant.

Amb la col·laboració de: 


