C3

Informació addicional

15, 16 i 17 d’abril

La conservació del patrimoni
cultural. El patrimoni mundial

Idioma: castellà i català

Sol·licitud de 20 hores de formació permanent
del professorat.

Coordinadora
Ángela Rojas Ávalos

Preu d’inscripció: 60 euros

Professora titular de la Facultat d’Arquitectura de l’Havana, Cuba
Membre de l’Acadèmia d’ICOMOS. Membre d’Honor d’ICOMOS Internacional

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es
Tel. 971 351 500
Segueix-nos a

Hi col·labora:

Seu de l'Institut Menorquí d'Estudis
(Can Victori, Camí des Castell, 28 - Maó)

Professors:
Ángela Rojas Ávalos
Professora titular de la Facultat
d’Arquitectura de l’Havana, Cuba.
Membre de l’Acadèmia d’ICOMOS.
Membre d’Honor d’ICOMOS
Internacional.
María Rosa Suárez-Inclán Ducassi
Membre del Comitè Científic
Internacional d’Itineraris Culturals
d’ICOMOS i del Comitè Executiu
Internacional. Expresidenta d’ICOMOS
Espanya. Llicenciada en Dret per la
Universitat Complutense de Madrid,
especialista en dret internacional i
relacions internacionals.
Joana M. Gual de Torrella i Cerdó
TAE d’Administració Especial, Servei
de Patrimoni Històric del CIM. Membre
de l’equip redactor expedient Menorca
Talaiòtica a la nominació com a patrimoni
mundial. Membre d’ICOMOS Espanya.
José Simón Gornés Hachero
Arqueòleg. Membre de l’equip redactor
expedient Menorca Talaiòtica a la
nominació com a patrimoni mundial.
Membre d’ICOMOS Espanya.

valoració de patrimoni mundial perquè,
des dels distints àmbits professionals
i socials, puguin contribuir a una millor
conscienciació sobre els valors mundials
que l’illa atresora.

Objectius
> Comprendre els conceptes generals de
la conservació del patrimoni cultural.
> Aprendre a emprar la terminologia
de patrimoni mundial i manejar els
continguts generals d’aquest nivell
d’identificació patrimonial.
> Aplicar els coneixements adquirits
sobre patrimoni mundial en les tasques
a qualsevol escala de la conservació.

Professionals relacionats d’una o altra
manera amb el patrimoni cultural
(arqueòlegs, gestors culturals,
arquitectes, arquitectes tècnics,
restauradors, conservadors, etc.),
des de gestors i polítics fins a tècnics
d’institucions (Consell Insular de
Menorca, els ajuntaments i els museus).
També està dirigit a agents turístics,
guies de turisme cultural, agències de
viatges i altres professionals del turisme,
a professors i tècnics de l’educació.
El curs és apte per a persones no
especialistes però que vulguin adquirir
coneixements generals sobre el
patrimoni mundial i els seus valors.

> Identificar i avaluar críticament els
monuments, llocs, paisatges, itineraris i
sèries patrimonials.
Assolir un nivell de preparació suficient
que permeti:
>

Aprofundir en els temes de valor
universal excepcional, autenticitat i
integritat en els béns patrimonials.

>

Manejar els conceptes fonamentals
de la legislació que regeix el patrimoni
cultural.

>

Conèixer i treballar amb les categories
de patrimoni mundial.

PROGRAMA
Divendres 15 d’abril
16:00 - 16:30 h Recepció de participants i
acte de benvinguda.
16:30 - 18:00 h Síntesi històrica de la
conservació del patrimoni. Tendències,
mètodes. Teories. Les posicions
antagòniques i la seva solució. L’evolució
del concepte de valor patrimonial.
18:00 - 18:30 h Descans - cafè.

>

Familiaritzar-se amb el contingut de
l’expedient de nominació Menorca
Talaiòtica.

>

Conèixer, en definitiva, els valors que
conté el patrimoni mundial i el seu
potencial en el cas de Menorca.

Dissabte 16 d’abril
09:00 - 10:30 h La Llista del patrimoni
mundial. Concepte de valor universal
excepcional, autenticitat i integritat.
10:30 - 11:00 h Descans - cafè.
11:00 - 12:30 h Categories de patrimoni
mundial. Valors i atributs. Temes,
funcions, tipologies.
12:30 - 14:00 h Particularitats dels
paisatges culturals, els itineraris i els béns
en sèrie.
16:00 - 17:30 h Els llocs arqueològics
en la Llista del patrimoni mundial. Béns
de les Illes Balears inscrits en la Llista
mundial.
17:30 - 18:00 h Descans - cafè.

> Utilitzar correctament els criteris de
valoració patrimonial a les diferents
escales.

Descripció del curs
Menorca és candidata, des de l’any
2015, a patrimoni mundial. L’expedient
que defensarà la nominació de la
cultura talaiòtica ja està en curs, i
les administracions i societat civil en
general fa temps que es preparen
per a l’avaluació de la UNESCO. En
aquest sentit, plantejam un curs en el
qual s’exposin els valors del patrimoni
mundial, fent un recorregut pels
principals elements continguts en la

Participants a qui va
adreçat principalment

18:30 - 20:00 h La conservació del
patrimoni en la segona meitat del
segle XX. De la Carta de Venècia a les
tendències actuals. Contradiccions en la
situació contemporània. Les agressions
al patrimoni.

18:00 - 19:30 h Menorca Talaiòtica.
Criteris i mètodes utilitzats en l’expedient
de nominació a la Llista del patrimoni
mundial.
19:30 - 20:00 h Cloenda del curs i
lliurament de diplomes.

Diumenge 17 d’abril
09:30 - 14:30 h Visita a diversos béns
patrimonials de l’illa.

