
Organitzen:  

        amb el recolzament de diverses universitat algerianes i internacionals 

Primer Taller Internacional 
Patrimoni construït als Aurès. Algèria 

 
Ghoufi, del 14 al 25 de juliol de 2017 

 
Entre Batna y Biskra, la serralada dels Aurès completa l’Atlas algerià. Un territori de llarga 
y rica historia, avui bastió de la tradició del país. El seu patrimoni construït ancestral fa 
d’aquesta regió un indret mític a preservar, el qual avui es troba en perill de desaparició a 
causa del seu abandó.  
 

  
 
Aquest primer Taller internacional «Patrimoni construït als Aurès» s’orienta a la 
sensibilització i la promoció del patrimoni construït d’aquesta regió. Es tracta d’un taller 
d’iniciació a l’arquitectura tradicional (seminari, treballs pràctics i visites a la zona). Seran 
12 dies d’estudi i elaboració de la informació recollida per a la posta en valor del patrimoni, 
amb propostes de preservació i de restauració que es presentaran a debat amb la comunitat 
local. 
 
Experts en rehabilitació de l’arquitectura tradicional voluntaris, coordinaran el Taller i 
impartiran conferències relacionades amb els temes a tractar.  
 
Es treballarà en el coneixement de la zona, en l’inventari i en la documentació de la 
arquitectura tradicional dels Aurès. Per fer-ho, els participants han de venir equipats per fer 
tasques d’aixecament arquitectònic amb eines manuals i amb ordinador. 
 
 
Tots els interessats en participar-hi han d’enviar el seu CV, abans del 10 de juny de 2017, a: 
asociacion.rehabimed@gmail.com 
 
- Es farà una selecció per assignar las places disponibles.  
- Les universitats associades disposen d’unes places reservades per als seus estudiants. 
 
Consideracions pràctiques 

► L’allotjament i lloc de treball serà a l’Auberge Ghoufi 
► El desplaçament fins a Alger és a càrrec dels participants. 
► La inscripció al Taller es de 150 € (inclou allotjament en habitació doble i els àpats)   
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AVANÇ DE PROGRAMA 
 

 
 Matins Tardes 

14-juliol Viatge Alger-Ghoufi Allotjament al Alberg de Ghoufi 

15- juliol Presentació del Taller Seminari. Patrimoni dels Aurès 

16- juliol Treball d’inventari i aixecament Seminari. Arquitectura tradicional 

17- juliol Treball d’inventari i aixecament Seminari. Inventari del Patrimoni 

18- juliol Treball d’inventari i aixecament Posta en comú dels primers resultats 

19- juliol Treball d’inventari i aixecament Seminari. El Mètode RehabiMed 

20- juliol Treball d’inventari i aixecament Seminari. Intervenir en el Patrimoni 

21-22 Visita de la regió (M’chouneche, Medghacen, Timgad…) 

23- juliol Treball d’inventari i aixecament Seminari. Quin futur pels Aurès ? 

24- juliol Presentació i debat dels resultats dels diferents equips 

25- juliol Cloenda del Taller Viatge Ghoufi-Alger 

 
 
Universitats associades: 
 

• Université de Batna 
• Institut d’Architecture et Urbanisme de Batna 
• Escola d’Arquitectura de la Salle 
• Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (UPC) 
• Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari 
• Scuola Politecnica dell’Università di Palermo 

 


