El

PATRIMONI CULTURAL
del
IMMATERIAL VALLÈS

20 d’octubre de 2018. Castellar del Vallès

Els Pastors Cantaires de Betlem, de Mn. Joan Abarcat, sarsuela nadalenca estrenada a Castellar del Vallès l'any 1916, es va convertir ràpidament
en una representació molt popular i emblemàtica de la vila. Cent anys després segueix representant-se regularment. Foto Quim Pascual

Actualment, el Vallès es troba immers en el procés de realització de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de
la comarca. Però a que ens referim quan parlem de patrimoni cultural immaterial? Quins elements conformaran
aquest inventari? Cóm es pot col·laborar en la realització de l’Inventari?
El Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) és construït per la comunitat i sobre ell s’edifica el seu sentiment d’identitat a
partir de l’afirmació de pertinença a un col·lectiu determinat. És transmès i recreat de generació en generació i això
és el que li dona continuïtat social i temporal. Per aquest mateix fet, el PCI és dinàmic i té capacitat per adaptar-se
als canvis naturals, socials, econòmics, etc.
Una de les mesures de salvaguarda és la realització d’inventaris que inclou intrínsecament la investigació,
conservació, difusió i restitució i que obliga des del principi a prendre decisions sobre que ha de ser conservat i per
quins motius. La salvaguarda feta des dels grups d’estudi i des de l’Administració ens ha de portar a proposar
mesures que contribueixin a la continuïtat de les comunitats al territori i al desenvolupament sostenible.

La trobada pretén recollir aportacions i treballar en tres dels àmbits o categories en que s’ha subdividit l’Inventari:
Activitats productives, processos i tècniques (Categoria 1)
Inclou els coneixements, tècniques, habilitats, usos i processos relacionats amb les activitats econòmiques i
productives, i tots aquells altres aspectes relacionats a l’adaptació al medi, l’organització dels espais i significats del
paisatge.
Tradició oral, particularitats lingüístiques i formes de co municació (Categoria 3)
Expressions i tradicions orals, incloses les particularitats de la llengua i les variants dialectals. També hi trobem la
literatura popular, els mites, les llegendes, les cançons, les dites, els acudits, les històries de vida i la memòria oral,
així com les produccions sonores lligades a la comunicació col·lectiva.
Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social (Categoria 7)
Formes d’organització i normes de conducta col·lectiva que organitzen i regulen espais i temps de caràcter familiar,
polític, econòmic, social, laboral, festiu o religiós.

programa
- 9.30h. Control d'inscripcions i lliurament de material
- 10h. Inauguració de la Trobada
- 10.15h. Conferència a càrrec de Jaume Mascaró (Institut
Menorquí d’Estudis) "Els inventaris de
patrimoni cultural immaterial: gestió i/o dinamització?".
- 11.00h. Taules de treball dels tres àmbits temàtics
- 13.00h. Exposició de les conclusions a càrrec dels coordinadors
de les taules
- 14.30h. Dinar al restaurant Cal Petasques
- 16.30h. Visita cultural
*El servei d’esmorzar serà obert durant tot el matí.
*Hi haurà un espai expositiu de publicacions i altres materials de les entitats

organitzen:

amb el suport:

trobada
Edifici del Mirador. Plaça del Mirador s/n
Castellar del Vallès
dinar
Restaurant Cal Petasques
Carrer Puig de la Creu, 60. Castellar del Vallès
Preu: 20€ (gratuït per a qui presenti comunicació)
Informació i inscripcions
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
c/del carme núm. 47. 08001 Barcelona. Tel. 933248585 ext.131,
ccepc@iec.cat
Butlleta d’inscripció a www.ccepc.org i www.irmu.org

Assistència gratuïta, prèvia inscripció abans del 15 d’octubre.
Presentació del resum de les comunicacions (màxim de 2.000
caràcters) fins al 21 de setembre.
Textos definitius i corregits per a la publicació (màxim de
35.000 caràcters i 4 imatges): 20 de desembre

