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T R A N S P O R T S

Metro: Espanya, línies 1 i 3
FGC: Espanya, línies 93, 933, 94, R5, R6

Autobusos

Línies 13, 50 amb parada a Av. M. de Comillas, davant de Caixa Forum
Línies 9, 27, 30, 56, 57, 65, 79, 91, 105, 106, 109, 153, 157, 165, amb
parada a Pl. Espanya
Línies L72, L80, L81, L86, L87, L95 amb parada a Pl. Espanya.

Bicing

Gran Via - Plaça Espanya (estació 96) Rius i Taulet (estació 237)
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Accessibilitat a tots els espais. Cadires pròpies a disposició dels
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Menú especial per a persones celíaques i diabètiques
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P R E S E N T A C I Ó

Des de la seva creació l’any 1993, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana ha
impulsat diverses accions relacionades amb la recerca, documentació, difusió i restitució del patrimoni
etnològic català. A la llarga tradició de beques a la recerca, que es remunta a gairebé una dècada abans de
la creació del propi Centre, s’hi va afegir a partir de 1994 l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. La
implementació de l’IPEC va comportar la creació d’un equip estable, fet que es va traduir en una activació
de la recerca etnològica, fonamentada des de bon principi en la qualitat, la modernitat i la participació
d’equips vinculats les comunitats locals. La creació poc després de l’Observatori per a la Recerca Etnològica
de Catalunya va suposar l’inici del treball en xarxa amb les entitats que treballen en aquest àmbit arreu del
país, i està contribuint decisivament a la difusió de la recerca etnològica a tots els racons del territori.

Tanmateix, la protecció legal i efectiva del patrimoni etnològic català es troba en situacions diverses. A
escala local, sovint es protegeixen elements d’aquesta mena sota altres epítets i amb fórmules diferents
segons la població o zona. A escala nacional, les declaracions de béns culturals d’interès nacionals en la
categoria de zona d’interès etnològic tot just acaben de començar a ser una realitat.

Aquestes jornades, centrades en el patrimoni immoble, han de permetre, per una banda, esbossar un estat
de la qüestió actualitzat, i per l’altra, conèixer experiències d’aquí i de més enllà de protecció i conservació
del patrimoni etnològic. De retruc, però no menys important, les jornades volen esdevenir una crida a la
sensibilització sobre aquest patrimoni, el llegat de generacions de persones anònimes que tossudament
reclama el seu espai en el conjunt del patrimoni cultural del país.

D I L L U N S 2 2 D E N O V E M B R E

09.30 Recepció d’assistents i lliurament de documentació.

10.00 Inauguració.

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 Tomàs (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 BCIN en la cate-
goria de zona d’interès etnològic de Catalunya.
Roger Costa Solé (CPCPTC).

16.40 Taula rodona i debat obert. Exemples pràctics de conserva-
ció i protecció del patrimoni etnològic immoble.
Modera: Carles García (Museu Industrial del Ter)

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 etnolò-
gic. Antoni Vilanova Omedas (Oficina del Paisatge i l'Urba-
nisme 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).

18.00 Debat obert

D I M A R T S 2 3 D E N O V E M B R E

09.00 Ponència. Reflexions sobre els processos tècnics i socials
en la posada en valor del patrimoni cultural edificat.
Sebastián Bayo Oñoro (Arabarri) i
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 veï-
nal 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


