
Tiquets pel dinar:
De l'1 al 19 de setembre, obert a tothom. Preu: 15 €
Lloc de venda: Als ajuntaments de l'Ametlla, la Garriga i el
Figaró. Places limitades!

Informació addicional:
Per la gent que vingui en cotxe, la zona d'aparcament
s'habilitarà als laterals del camí de Puiggraciós, a l'alçada
de les planes del Mas Miquel.
Durant la xerrada hi haurà servei de monitoratge per a la mainada.

Plànol d'aparcament i accés:

El carboneig,
un of ic i  de l bosc

Europa,

un patrimoni

comú

Jornades
Europees del

Patrimoni

Dissabte 27 de setembre de 2008, a les
planes de Mas Miquel (Puiggraciós)

Organitza:



Programa
08:00h:
Caminada guiada fins a les planes de Mas Miquel.

• Sortida de la Garriga: Can Queló, Plaça de Mn.
Jaume Oliveras.
• Sortida de l'Ametlla: Plaça de l'Ajuntament.
• Sortida del Figaró: Piscines Municipals.

Col·laboren: Centre Excursionista Garriguenc,
3 i més i Aprèn Serveis Ambientals.

10:00h:
Esmorzar popular a càrrec d'en Pep Salsetes.

• Lloc: Planes de Mas Miquel

10:45 h:
Xerrada “El carboneig, quan el record encara és
viu”, a càrrec de Josep Mª Panareda.
Hi haurà la reproducció d'una carbonera.

12:00 h:
Acte de reconeixement a les persones que es van
dedicar al carboneig.

12:30:
Concert i ball de música popular i tradicional a
càrrec de FOLKSEROLA.

14:00:
Dinar “la cuina del carboneig”, a càrrec d'en Pep
Salsetes.

Cal comprar tiquet per a assistir-hi.
Places limitades.

• Lloc: Planes de Mas Miquel

PresentaciO
Els dies 26, 27 i 28 de setembre se celebren les
Jornades Europees del Patrimoni d'enguany.
L'objectiu d'aquestes jornades és acostar als i les
ciutadanes la riquesa cultural i històrica que
representen el patrimoni i la història, en totes les
seves vessants.

És per això que els ajuntaments de l'Ametlla del
Vallès, de la Garriga i del Figaró han organitzat
conjuntament un acte per a conèixer i difondre una
història i un patrimoni que ens és comú. Fins ben
bé els anys 50 del segle XX, dels boscos del nostre
entorn se'n feia un aprofitament intensiu,
especialment com a font de recursos energètics. En
aquest sentit, la producció de carbó vegetal, que
es va generalitzar a Catalunya entre els segles XVIII
i XIX, va constituir una de les principals activitats
preindustrials del país -L'Alt Vallès va ser una terra
de carboneig-.

Per això, l'acte -que començarà amb tres caminades,
una des de cada poble, per a anar descobrint el
paisatge i la seva història a poc a poc-, ens permetrà
conèixer, amb una xerrada del professor Josep Ma.
Panareda i amb la construcció d'una carbonera a
càrrec dels carboners de Cànoves, la història i el
procés de fabricació del carbó vegetal. Després es
farà un petit acte de reconeixement a les persones
que es van dedicar al carboneig i es farà un concert
i ball de música tradicional. I finalment assaborirem
la història amb un dinar centrat en la cuina del
carboneig, a càrrec d'en Pep Salsetes.

I tot plegat, en un entorn immillorable, envoltats
d'història, d'un magnífic paisatge i amb vista sobre
tot el Vallès. Us hi esperem!

e l  ca rbone i g ,  un  o f i c i  de l  bosc


