
D’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (LOPD), la persona que s’inscriu al “Col·loqui sobre Patrimoni 
Cultural Immaterial i Desenvolupament Sostenible” consent expressament que les dades 
personals que ens facilita mitjançant aquest formulari, s’integrin al Fitxer sobre persones i 
entitats de recerca etnològica del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, i a la base de dades del Centre UNESCO de Catalunya amb la finalitat de gestio-
nar aquesta activitat,  i fer-li arribar informació de les activitats del CPCPTC i d’Unescocat.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del 
CPCPTC (Pl. Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona) i del Centre UNESCO de Catalunya 
(C. Nàpols, 346, 08025 Barcelona).

Organitzat per:INSCRIPCIONS

La incripció al col·loqui és gratuïta. Cal formalitzar-
la omplint el formulari disponible a la pàgina web 
d’Unescocat a l’adreça: http://www.unescocat.
org/ca/formularis/colloqui-pci-desenvolupament-
sostenible-juliol-2012

També us podeu inscriure enviant un missatge a 
l’adreça electrònica: patrimoni@unescocat.org, 
abans del 15 de maig, tot indicant el vostre nom 
complet, DNI, adreça electrònica, institució o entitat 
(optatiu) i si voleu rebre un certificat d’assistència.

Les places són limitades.

Hi haurà un servei de traducció simultània anglès- 
català.

LLOC

Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana
Pl. Salvador Seguí, 1-9
(Edifici Filmoteca de Catalunya – Sala Laya)
08001 Barcelona

Metro: Liceu (L3), Paral·lel (L2 i L3)

Amb la col·laboració de:

PATRIMONI CULTURAL 
IMMATERIAL 

I 
DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE

Col·loqui

BARCELONA
9 i 10 de juliol del 2012
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PRESENTACIó

Des de l’entrada en vigor, el 2006, de la Convenció 
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la UNESCO, aquest àmbit de la cultura, que té una 
funció primordial en el manteniment de la diversitat 
cultural de la humanitat, està rebent una atenció 
creixent per part d’institucions, experts i entitats, així 
com de les comunitats, els grups i els individus que 
en el seu esdevenir doten de continuïtat i vigència 
les expressions immaterials de la seva cultura. Un 
dels aspectes més rellevants de cara al futur és el 
de la contribució que el patrimoni cultural immaterial 
pot aportar al desenvolupament sostenible, entès no 
només com un desenvolupament econòmic respectuós 
amb els recursos naturals, sinó també com aquell 
desenvolupament humà que millora les condicions de 
vida de les persones i la cohesió social i territorial. 

Aquest col·loqui, amb la presentació d’experiències 
en aquest àmbit i la presència de tres experts 
internacionals, vol generar un debat que permeti 
progressar en els beneficis recíprocs que poden aportar 
el patrimoni cultural immaterial i el desenvolupament 
sostenible, dos aspectes fonamentals per garantir el 
futur de la humanitat.

CONTINgUT

El col·loqui s’estructura en tres sessions dedicades respectivament al desenvolupament social, el desenvolupament natural i 
el desenvolupament econòmic, els tres eixos del desenvolupament sostenible. En cada sessió, una ponència internacional i 
quatre comunicacions serviran per centrar i estimular un debat que es vol ric i fructífer.
 A més, les persones interessades a presentar una experiència sobre el tema del col·loqui, han d’enviar un text màxim de 
6.000 caràcters amb espais i amb la indicació del títol, nom i cognoms dels autors, institució, adreça electrònica de contacte i 
sessió temàtica a què es refereix. 
 Les propostes s’han d’enviar abans del 15 de maig per correu electrònic a: patrimoni@unescocat.org. Aquestes experiències 
es faran arribar a totes les persones inscrites i es presentaran en forma resumida abans del debat.

Fotografia: Aplec de Sant Elies. Unescocat

PROgRAMA PROVISIONAL

Dilluns 9 de juliol

Desenvolupament social

9.00-9.30 Inscripcions

9.30-9.45 Inauguració

9.45-10.30  “La contribució del patrimoni cultural im-
material al desenvolupament humà”, ponència inaugural 
a càrrec de Cécile Duvelle, cap de la Secció de Patrimoni 
Immaterial de la UNESCO

10.30-11.00 Presentació del Pla Nacional per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per María Domingo 
i María Pía Timón

11.00-11.15 Debat

11.15-11.45 Pausa

11.45-13.15  Experiències:
•	 “Els castells”, per Miquel Botella
•	 “Festa a la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí”, per 
Vicent Ramon Garcia                        
•	 “El museu Escolar de Puçol”, per Luís Pablo Martínez
•	 (pendent de confirmació)

13.15-14.00 Debat

Desenvolupament natural

16.00-16.45  Ponència “La contribució del patrimoni 
cultural immaterial a la preservació del medi natural” a 
càrrec d’Ahmed Skounti (Marroc)

16.45-17.15  Debat

17.15-17.30  Pausa

17.30-19.00  Experiències:
•	 “La pesca tradicional al cap de Creus”, per Bego 
Vendrell
•	 “La falconeria”, per Javier Ceballos
•	 “L’inventari del patrimoni cultural immaterial del 
Montseny”, per Sara Batet
•	 “Les varietats hortícoles de la Vallfosca”, per Laura 
Calvet

19.00-19.30  Debat

Dimarts 10 de juliol

Desenvolupament econòmic

9.00-9.45 Ponència “La contribució del patrimoni 
cultural immaterial al desenvolupament econòmic” a 
càrrec de Marc Jacobs (Flandes)

9.45-10.15 Debat

10.15-11.00 Experiències
•	 Comunicació 1                         
•	 Comunicació 2

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.15 Experiències
•	 “El Museu de la Calç de Morón de la Frontera”, per 
Manuel Gil i Isidoro Gordillo
•	 “El treball de la pauma”, per Pepa Subirats 

12.15-12.45 Debat

12.45-13.00 Conclusions

13.00-13.15 Cloenda


