
3es Jornades nacionals 
de patrimoni etnològic: 

la interacció entre l’immaterial i el natural

del 
8 al 10 

de juny

INSCRIPCIONS

DISSABTE 10 DE JUNY DE 2017

COM ARRIBAR-HI

http://www.cantrona.cat/jornades-etnologia.html
Inscripcions gratuïtes. Places limitades.

Organitzen 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de la Vall d’en Bas.

CAN TRONA - CENTRE DE CULTURA 
I NATURA DE LA VALL D’EN BAS
Passatge de Can Trona, 26
Joanetes, 17176
La Vall d’en Bas (Girona)

- Des de Girona: 45 minuts.
- Des de Barcelona: 1h i 15 minuts pel túnel de Bracons.
- Transport públic: TEISA, del carrer Pau Claris amb Consell 

de Cent (BCN) a La Vall d’en Bas, 1h i 30 minuts aprox.   

 
Servei gratuït de bicicletes a l’alberg de la Vall d’en Bas pels inscrits a les jornades. 

Biblioteca mòbil a càrrec dels centres de documentació de la DGCPAAC, del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Parc Natural de la Serra de Mont-
sant, del Centre de Documentació de l’Observatori del Paisatge i d’altres bibliote-
ques de les xarxes DocAmbCat i RECIDA de centres de documentació ambiental.

Accessibilitat en tots els espais.

Interpretació en llengua de signes catalana (LSC) 
per cortesia del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

XIX edició del Dia de la Dalla i la fira d’artesania. Hostalets d’en Bas.
Durant tota la jornada se celebraran tallers tradicionals relacionats amb els remeis 
i la cultura medicinal popular, així com concursos i demostració de la sega amb 
dalla, a càrrec d’experts dalladors i d’altres que en comencen a aprendre.
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Ajuntament de la Vall d’en Bas Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

#jornadesetno17

http://www.cantrona.cat/jornades-etnologia.html
https://twitter.com/hashtag/jornadesetno17


DIJOUS 8 DE JUNY DE 2017

DIVENDRES 9 DE JUNY DE 2017

Inscripcions
Inauguració a càrrec de l’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, i del director general 
de Cultura Popular, Lluís Puig. Ball d’homenatge a càrrec de l’Esbart Marboleny.
Ponència inaugural ‘El patrimoni natural, cultural i immaterial. Una mirada trans-
versal. Envers una proposta col·laborativa de gestió dels espais naturals i patrimo-
nials en clau territorial. El cas del Pirineu’, a càrrec de Jordi Abella.
Passi del documental: ‘Dones de la Vall’, presentació a càrrec de Xevi Collell. 
Col·loqui posterior.
Sopar a peu dret. Ofert per l’Associació de Turisme, Comerç i Activitats de la Vall d’en Bas.

Inscripcions

Àmbit 1: PAISATGE, PATRIMONI I ESPAIS NATURALS
Els grans espais naturals no poden ser llegits sense contemplar-hi la petjada de 
l’acció humana. El paisatge natural i el cultural esdevenen indestriables l’un de 
l’altre. En aquest àmbit es tractaran experiències de gestió de grans espais natu-
rals els quals, des d’aquesta perspectiva, desenvolupen iniciatives de coneixe-
ment i promoció de llurs patrimonis cultural i natural. Condueix: Xevi Collell. 

9 - 9.30     La Carta Europea de Turisme Sostenible a la Garrotxa com a element 
clau en la conservació del patrimoni natural. Joan Pijuan.

9.30 - 10     Natura, cultura... paisatge. Joan Nogué.
10 - 10.15   Inventaris de patrimoni cultural immaterial i reserves de la biosfera 

de Catalunya: L’experiència del Montseny, un referent mundial. 
 Lluís Garcia Petit. 
10.15-10.30   Inventaris de patrimoni cultural immaterial i reserves de la biosfera 

de Catalunya: La Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre i  
l’IPCITE. Pepa Subirats, amb la col·laboració de Josep Aragonès. 

Pausa-cafè (Can Trona)

11 - 11.30   El Parc Natural de la Serra del Montsant: reptes i oportunitats de la 
gestió integrada del patrimoni natural i cultural. Montse Solà.

11.30 - 12  El pla de gestió del paisatge agrícola Priorat-Montsant-Siurana, 
mosaic mediterrani. Joan Vaqué.

Debat
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Àmbit 2. NATURA, SALUT I EXPERIÈNCIA
Natura i salut és un binomi celebrat des de temps immemorials. Darrerament 
hom hi ha afegit el concepte d’experiència, el qual posa èmfasi en la vivència 
única i personal que sentim les persones en entorns naturals. Ambdues estan 
connectades amb la idea de retorn a la natura i els seus efectes positius en la 
psique i l’esperit. Condueix: DGCPAAC. 

12.30 - 13   El silenci: portal de l’espiritualitat del patrimoni natural. Josep-Maria 
Mallarach.

13 - 13.30   Potencial dels boscos amb funcionalitat terapèutica. Jaume Hidalgo.

Debat

Dinar lliure

Àmbit 3. ENTORN I ACCIÓ HUMANA
El coneixement tradicional generat al voltant de l’explotació dels recursos naturals 
s’interpreta avui en clau econòmica i inspira pràctiques d’explotació sostenibles i 
respectuoses amb el medi ambient. Des d’aquesta perspectiva, l’activitat turística, 
el coneixement i l’economia locals troben noves formes de relació amb el territori i 
el paisatge locals. Condueix: Xevi Collell.

16 - 16.30   La pesca, més enllà de les captures. Miquel Martí.
16.30 - 17   Dinamització local des de la proximitat. Eva Tarragona.
17 -  17.30   La gestió dels recursos hídrics en territori de secà. Ignasi Aldomà.

Debat

Àmbit 4. ELS PROCESSOS DE PATRIMONIALITZACIÓ EN L’ÀMBIT NATURAL
En l’àmbit rural, el paisatge natural es troba estretament vinculat a la història i la 
cultura pròpies de la zona, fet que dona peu a processos de patrimonialització im-
pulsats per associacions i iniciatives locals. En aquest àmbit es presentaran expe-
riències que posen en diàleg l’acció ciutadana i la dinamització sociocultural amb 
la defensa i revalorització dels patrimonis etnològic i natural. Condueix: DGCPAAC

18 - 18.30   La reivindicació de la pedra seca i els seus efectes regeneradors en 
l’entorn. Carles Blasco.

18.30 -19    El massís de les Gavarres: de la tradició a la festa. Maria Piferrer.

Debat

Cloenda. Mostra de cançons populars relacionades amb la natura. Sopar lliure
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