
JORNADA 2022

“Conscienciació i identitat”
Dissabte, 19 de novembre de 2022
Diputació de Tarragona. 3a planta. Sala Santiago Costa. 
Pg. de Sant Antoni, 100. 43003 Tarragona

El tema del patrimoni ha estat objecte, els darrers temps, de múltiples aproximacions teòriques 
i pràctiques, però s'han centrat sobretot en aspectes de definició jurídica, en la delimitació de les 
múltiples formes de  patrimoni o en els processos d'elaboració d'inventaris patrimonials.  

Les jornades Patrimoni i Comunitat volen posar l'accent en un aspecte que és realment 
important per a la tasca que desenvolupen els centres d'estudis: de quina manera la reivindicació 
i la recerca sobre el patrimoni local pot contribuir a la creació de consciència identitària en la 
pròpia comunitat. Per això la jornada es centrarà en la reflexió i el debat sobre la funció social del 
coneixement del patrimoni i a partir d'experiències que puguin servir de model, contribuir a una 
visió més àmplia del paper que pot tenir la recerca i el treball sobre qüestions patrimonials.   

Organitza:

Amb el suport:

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana

Fundació privada dels Centres
de’Estudis de Parla Catalana



10.00h.  Benvinguda / inauguració

10.15h.  Conferència marc: Josep Vicent Frechina. President 
de la Federació d'Instituts d'Estudis del País 
Valencià. Director de la revista Caramella. 
“Patrimoni local, conscienciació i identitat als 
territoris de parla catalana”

10.55h.  Pausa cafè

11.25h.  Taula d'experiències:

“Exper iènc ia  de l  Museu de  la  pauma. 
Conscienciació, recuperació i identitat. Una 
aproximació crítica”. Pepa Subirats. Museu de la 
pauma (Mas de Barberans). 

“La pedra en sec com a element d'identificació”. 
Julio Monfort. Centre d'Estudis dels Ports. 

“El segell de la cultura al Pirineu. Dansàneu”. Rut 
Martínez. Dansàneu - Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu. 

“Patrimoni vinculat amb l'aigua a la Vall d'en Bas 
(Garrotxa)”. Arnau Brosa. Patronat d'Estudis 
Històrics d'Olot i Comarca. 

12.45h.  Taula rodona:

Ignasi Aldomà. Universitat de Lleida.

Vinyet Panyella. Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts.

Cristina Rita. Institut Menorquí d'Estudis.

Andreu Ginés (Moderador). Exposició “Patrimoni 
contra les cordes” País Valencià.

14.15h.  Dinar

16.30h.  Visita al Museu d'Art Modern de Tarragona.

Assistència gratuïta amb inscripció 

prèvia fins el 16 de novembre. 

Dinar: 28€
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Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
c/ Carme, 47 (IEC) 08001 Barcelona  ·  Tel. 933248585 ext. 131

Per a més informació:

ccepc@iec.cat      www.ccepc.cat  


