VIII

Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat

“Noves tendències en la gestió del patrimoni local”
Esparreguera, 22 de novembre de 2017

Les Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat van néixer l’any 1998
amb la voluntat de promoure els bens culturals de les nostres viles i
ciutats i de crear un espai per compartir experiències i debatre línies
a seguir.
Enguany es proposa reflexionar sobre la necessitat d’innovar en la
gestió del patrimoni local.
Innovar no vol dir únicament utilitzar les tecnologies de la informació i
la comunicació. Vol dir també repensar la manera de gestionar els
bens locals, plantejar si hem d’adaptar-la a la nostra realitat, al fet
urbà i al metropolità, al caràcter poc excepcional o molt modificat
dels elements conservats o, fins i tot, a la seva percepció social. Vol
dir també preguntar-nos si hem de perseguir sempre els mateixos
objectius davant de qualsevol patrimoni o si les eines de gestió i els
resultats s’han de diversificar i en funció de què.
Entre els valors que es podrien assolir amb una adequada gestió,
destaca el de la creació d’un horitzó comarcal de patrimoni. La Llei
de patrimoni cultural català de 1993 contempla l’existència de bens
locals i bens nacionals, sense cap estrat intermedi. Aquest aspecte
condiciona temes com el consum cultural, o la recerca i la
conservació.
Per tot això, es proposa una Jornada amb una sessió teòrica seguida
d’uns tallers pràctics dirigits per especialistes de la Universitat
Autònoma de Barcelona que tindran com a objectiu analitzar
diferents possibilitats i obrir de forma conjunta noves vies en la
gestió del patrimoni local.

PROGRAMA
09:00 h Recepció i lliurament de documentació
09:30 h Benvinguda institucional
Sr. Eduard Rivas Mateo, alcalde d’Esparreguera.
Sra. Conxita Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals Baix Llobregat.
Sr. Jusèp Boya, director General del Patrimoni Cultural. Departamenet de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Representant de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
Sr. Josep Perpinyà, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
09:45 h Ponència inaugural: “Noves tendències en la gestió del patrimoni local”
Dra. Paloma González Marcén, arqueòloga i professora titular del Departament de
Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
10:30 h Taula rodona- debat
Sr. Ferran Puig i Verdaguer, arqueòleg i alcalde de Torrelles de Llobregat.
Sra. Mònica Borrell Giró, directora del Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona.
Sra. Esther Hachuel, directora del Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
Sr. Ramon Ten, excap del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
Modera: Sr. Lluís Monfort, conseller de Cultura i Memòria Democràtica del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
11:45 h Pausa cafè
12:15 h Tallers participatius i estudi de cas:
- Patrimoni històric-arquitectònic/monumental.
- Patrimoni industrial.
- Gestió i ús del patrimoni ordinari.
- Patrimoni intangible.
13:30 h Conclusions
14:00 h Cloenda
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opcional: Dinar Restaurant LÂL (12,5 €). Carrer Cavallers, 18 d’Esparreguera.

——————————————————————————–——————————————————————————————————————————————————————————

INSCRIU-TE AQUÍ

16:00

Visita guiada a la Colònia Sedó, a càrrec del Sr. Xavier Granel del Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya (serà imprescindible la inscripció prèvia).

Lloc: CAN PASQUAL . CARRER CAVALLERS, núm. 26. ESPARREGUERA.

