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Organitza Col·labora Amb el suport de

El patrimoni immaterial està sent objecte en els darrers anys de tota 
mena d’estudis, anàlisis i reflexions, vessades en revistes, fòrums i 
entorns de la més diversa índole. Des de l’aprovació l’any 2003 de la 
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat, la qüestió és a l’agenda de comunitats, governs i 
professionals de la gestió del patrimoni d’arreu del món. La creació 
de les tres llistes (Millors Pràctiques, Salvaguarda Urgent i Repre-
sentativa) ha propiciat una cursa de candidatures que la UNESCO 
s’ha hagut d’afanyar a regular per evitar una competició i una proli-
feració de reconeixements excessius. 

La Convenció, per aquest i per altres motius, ha estat objecte de 
crítica per part de molts antropòlegs d’arreu del món, els quals la 
veuen com un pas enrere respecte a tot allò que havia aconseguit 
l’Antropologia en relació a l’anàlisi de la complexitat social i les 
seves expressions aprehensibles. El pas del temps, però, està certi-
ficant que la Convenció és aquí per romandre i que val més mirar 
d’influir-hi que no pas denigrar-la permanentment.

El grup de treball sobre patrimoni immaterial de l’Institut Català 
d’Antropologia creu que la Convenció per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial és una oportunitat per fer aflorar 
elements del patrimoni immaterial propi, posar-los en valor i discu-
tir-los en positiu. A més, atès que la Convenció insta els governs a 
adoptar disposicions legislatives i reglamentàries per aplicar-la i que 
Catalunya encara no les té desenvolupades, creu que és el moment 
per debatre sobre el patrimoni immaterial en tota la seva comple-
xitat, amb l’objectiu de cercar marcs legislatius que s’hi adaptin 
adequadament. 

Aquesta jornada intenta aportar el seu gra de sorra a aquest procés, 
amb la trobada de persones i col·lectius que han estudiat o represen-
ten elements del nostre patrimoni immaterial que encara cerquen 
un encaix en el marc legislatiu català, o que veuen allò que estimen 
en perill.



16.00 h — Presentació

Ponència marc

16.15 h —  El patrimoni cultural immaterial. Singularitats, 
  oportunitats i conflictes.

A càrrec de Xavier Roigé, degà de la Fac. de Geografia i 
Història, professor d’Antropologia Social i Museologia a la 
UB, director del màster de Patrimoni Mundial i Estratègies de 
Desenvolupament.

Patrimoni festiu i identitat

16.35 h — Les festes de bous a les Terres de l’Ebre i els versots satírics  
  en els diables festius.

 A càrrec de Jordi Bertran, llicenciat en filologia catalana i 
gestor cultural. Autor d’una vintena d’obres sobre la gestió 
cultural i la festa, i professor de gestió cultural. En l’actualitat 
coordina el futur Museu Casteller de Catalunya.

17.05 h —  “Aquesta no és la nostra sang”. Sacrifici i rituals islàmics a  
  Catalunya. 

A càrrec de Jordi Moreras, antropòleg, professor a la Universi-
tat Rovira i Virgili i especialista en comunitats musulmanes a 
Catalunya.

La gestió del patrimoni immaterial en els espais naturals protegits

17.25 h —  Projecció del documental “A prop de l’arròs. Retrat de la  
  comunitat d’arrossaires del marge dret del Baix Ter”.

A càrrec de Laia Cardona, antropòloga i màster en antropologia 
visual per la UB, i Diana Julià, màster en antropologia i etno-
grafia per la UB. Coautores de la recerca “Estudi etnològic de la 
comunitat de pagesos de l’arròs dels aiguamolls del Baix Ter”.

18.00 h — Pausa - Refrigeri

18.20 h — Els comunals al Pallars Sobirà. Els usos tradicionals de 
  muntanya en el marc dels espais naturals protegits.

A càrrec d’Oriol Beltran, antropòleg, professor de la Universi-
tat de Barcelona i coautor de Parcs als comunals. La patrimo-
nialització de la muntanya al Pallars Sobirà. 

Alimentació i patrimoni immaterial

18.40 h —  La producció tradicional de vi a Calonge i Vall-llobrega.

A càrrec d’Esther Loaisa Dalmau, geògrafa de la Fundació 
Remença XXI.

19.00 h —  La subhasta cantada del peix a Montgat.

A càrrec de Laia Aleixendri Garcia, diplomada en Educa-
ció Social, llicenciada en Història de l’Art i especialista en 
patrimoni cultural, de Núria Fernández Llobet, llicenciada 
en Belles Arts i especialista en Mediació Cultural i Gestió del 
Patrimoni a Europa, i de Maria Font Rovira, secretària de la 
Confraria  i Pòsit de Pescadors Verge del Carme de Montgat, 
El Masnou i Premià de Mar.

Taula rodona i debat obert

19.20 h —  El patrimoni cultural immaterial i el seu encaix en el conjunt  
  del patrimoni cultural català: actualitat i reptes de futur. 

Amb la participació dels ponents i de tècnics de la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultu-
rals, ens competent en la matèria.

Inscripcions gratuïtes a http://goo.gl/h9eBJR
Places limitades


