
  

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 
 

Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic 
La protecció i conservació del patrimoni etnològic immoble 
 
Barcelona, 22 i 23 de novembre de 2010 
 

CaixaForum, Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” 
Avda. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
 
 
Dilluns 22 de novembre 

 
9.30 Recepció d’assistents i lliurament de documentació. 
 
10.00 Inauguració institucional. 
 
10.30 Ponència. El patrimoni: continuïtat o ruptura? Michel Rautenberg (Universitat Jean 
Monnet, Sant-Etienne). 
 
11.30 Pausa cafè. 
 
12.00 La conservació del patrimoni etnològic en les lleis de l’Estat Espanyol i de les 

Comunitats Autònomes. Problemes de definició, classificació i inventari. Agustí Andreu 
(Universitat Rovira i Virgili). 

12.45 Oportunitats de la participació ciutadana en la protecció i conservació del patrimoni 
etnològic material: el Pla d'Acció Territorial de Protecció de l’Horta de València. 
Josep Miquel Bisbal Sanz, politòleg i expert en participació ciutadana. 

13.30 Preguntes i debat. 
 
14.00 Dinar 

16.00 El barri de les adoberies de Vic. El primer bé cultural d’interès nacional en la 
categoria de zona d’interès etnològic de Catalunya. Roger Costa Solé (Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana). 

 
16.40 Taula rodona i debat obert. Exemples pràctics de conservació i protecció del patrimoni 

etnològic immoble. 

� La preservació de les construccions del camp, una utopia? Josep Mora 
Castellà (Amics de l’Arquitectura Popular). 

� Els plans de protecció i catàlegs com instruments pel reconeixement i la 
divulgació del patrimoni etnològic. Antoni Vilanova Omedas, arquitecte (Oficina 
del Paisatge i l'Urbanisme del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya). 

� Recuperació del patrimoni de pedra seca i tradicional a Begues: catalogació, 
restauració i dinamització. Víctor Mata Ventura (Centre d’Estudis Beguetans). 

� El  paper de les Comissions Cíviques del Patrimoni en la salvaguarda del Patrimoni 
Etnològic. Esther Hachuel Fernández (Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat).  

Debat obert 
 
 
 



  

 

 
Dimarts 23 de novembre 

 
09.00 Ponència. Reflexions sobre els processos tècnics i socials en la posada en valor 

del patrimoni cultural edificat. Sebastián Bayo Oñoro (Arabarri), Carlos Marín Corres 
(Arabarri), Iñaki Arrieta Urtizberea (UPV/EHU). 

 
10.00 El patrimoni flotant català. Elvira Mata Enrich (Museu Marítim de Barcelona). 

10.45 Els camins ramaders: la seva dimensió històrica, etnològica i la seva protecció i 
valorització. Àlex Farnós Bel (Museu del Montsià) i Ignasi Ros Fontana (Ecomuseu de les 
valls d’Àneu). 

11.30 Pausa cafè 

12.00 La zona d’interès etnològic de les Gavarres. Una oportunitat pel patrimoni etnològic. 
Maria Piferrer Saurí i Oriol Armet Unzeta (Consorci de les Gavarres). 

12.30 Els límits de la cultura popular i tradicional. De la lluita veïnal al «tranformisme i 
petardisme» en les festes des Barri de Ciutat (Mallorca). Marc Morell (Universitat de 
Barcelona). 

13.15 Preguntes i debat. 
 

14.00 Dinar 
 
16.00 Debat obert a tots els participants a les jornades i representants de les entitats que 

actuen en l’àmbit del patrimoni etnològic immoble. La realitat actual de la protecció i 
conservació del patrimoni etnològic immoble a Catalunya. Coordinat per Manuel 
Delgado (Universitat de Barcelona). 

 
18.00 Cloenda 
 

 

Inscripcions: 
 
Descarregueu-vos el full d’inscripció de l’indret web de l’Observatori per a la Recerca 
Etnològica de Catalunya: http://wp.me/pNtne-69 
 
Inscripcions gratuïtes. Places limitades. 
 
 

Informació: 
 
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana 
Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona 
Tel. 933 162 720, extensió 14617 
ipec.cultura@gencat.cat 
http://cultura.gencat.cat/cpcptc 
 
 
Organitza 
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