Cost d’inscripció
• Conferència virtual: gratuït.
• Conferència presencial: inclou l’allotjament
del 6 al 13 de juny de 2015, pensió completa,
recollida i trasllat a l’aeroport (El PratBarcelona, Girona-Costa Brava), més activitats

complementàries programades: 235,00 €
per persona en habitació doble i 343,00€ en
habitació individual. No s’inclouen ni begudes
dels àpats ni taxa turística (1,00 € persona/
dia).

Terminis per inscriure’s com a participant a la Conferència presencial
Els interessats a participar a la Conferència
presencial han d’inscriure’s abans del 15 d’abril de
2015, emplenant la butlleta que trobareu al web:
www.ich.cat i fent una transferència bancària
del total de l’estada. Hi ha la possibilitat que els

participants puguin venir amb acompanyants.
Aquests podran gaudir de totes les activitats
que s’organitzin, de manera gratuïta i amb les
mateixes condicions econòmiques que els
participants pel que fa a l’estada.

Organitza:

Amb la col·laboració:

1a Conferència Internacional d’ONG acreditades

per la Convenció per a la Salvaguarda del
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO
Catalunya, del 6 al 13 de juny de 2015

Institut Tarragonès
d’Antropologia

Contacte

ENS de l’Associacionisme Cultural Català
Pl. de Víctor Balaguer 5, 5è • E-08003 Barcelona • El Barcelonès
Telf. (34) 93 269 10 42 • info@ich.cat • www.ich.cat

www.ich.cat • www.ens.cat

Objectius específics
• Facilitar l’intercanvi de coneixement i experiència entre ONG.
• Identificar les dificultats en el treball de les
ONG.

• Estudiar les relacions amb altres agents implicats en la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial (autoritats, experts...).
• Debatre la funció de les ONG en la transmissió del patrimoni cultural immaterial.

Com es pot participar?
La Conferència tindrà dos nivells de participació diferents en la forma i en el temps, però alhora complementaris:
• Del març al maig de 2015 tindrà lloc la Conferència Virtual a distància, orientada a decidir
els temes a tractar durant la Conferència Presencial, i també amb l’objectiu de possibilitar
que tothom hi pugui participar, tot donant les
seves opinions i aportant-ne propostes. Per

Introducció
L’any 2015 es compliran dotze anys de
l’aprovació per la Conferència General de la
UNESCO de la Convenció per a la Salvaguarda
del Patrimoni Cultural Immaterial, fet que
ha significat un enorme salt endavant en el
reconeixement i la promoció de la Cultura
Popular d’arreu.
És per això que la UNESCO és conscient
que la salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial només serà efectiva si implica de

manera pràctica les poblacions i les comunitats
que mantenen viu aquest patrimoni. Les ONG
acreditades per la Convenció tenen un paper
clau per assolir aquest objectiu.
El mes de desembre de 2014, a París, dins el
Fòrum d’ONG acreditades s’aprovà la proposta,
presentada per l’ENS de l’Associacionisme
Cultural Català, de realitzar a Catalunya una 1a
Conferència d’ONG acreditades durant l’any
2015.

A qui va adreçada
Aquesta Conferència va adreçada a les ONG
acreditades per la Convenció, tot i que també
hi poden participar estudiosos internacionals i

catalans, i persones i/o col·lectius susceptibles
d’estar-hi interessats, entitats, institucions
públiques de Catalunya i sectors universitaris.

Objetius generals
- Millorar la contribució de les ONG als principis
i a l’aplicació de la Convenció.
- Reforçar la consciència local a favor del
Patrimoni Cultural Immaterial (PCI).
- Promoure el contacte entre ONG acreditades.

- Compartir experiències entre els diversos
models d’ONG, a partir de les seves formes
de treball: cooperació amb països en vies
de desenvolupament, treball de base, locals,
paragovernamentals, independents...

tal de fer-ho possible s’utilitzarà la plataforma
d’Internet www.delibera.info. Més endavant es
donaran les indicacions oportunes per participar-hi.
• El dies 8, 9 i 10 de juny de 2015 tindrà lloc la
Conferència Presencial on es treballaran en
grups els temes que en el procés virtual anterior s’hagin pogut consensuar i clarificar, i també
altres qüestions que puguin ser proposades.

Quan i on es farà?
La conferència es realitzarà del 6 al 13 de juny
a la población catalana de Santa Susanna (Barcelona) a l’Hotel Mercury. A més, al llarg de la

setmana hi haurà activitats complementàries,
els desplaçaments per a les quals es realitzaran
amb autocar.

Pre-programa d’activitats de la setmana del 6 al 13 de juny de 2015
- Dissabte 6 de juny: recepció dels participants,
inscripció i presentacions. A la tarda recepció a
la municipalitat de Santa Susanna (Barcelona).
- Diumenge 7 de juny: al matí sortida cap a la ciutat de Berga per participar a La Patum, inscrita
a la Llista representativa del PCI de la humanitat. Tornar a dinar a l’hotel. Resta del dia lliure.
- Dilluns 8 i dimarts 09: mati i tarda, sessions de treball de la 1a Conferència a les instal·lacions de l’hotel. S’inclouràn durant les jornades de treball actes
lúdics de mostra de la cultura popular catalana.
- Dimecres 10 de juny.
· Matí: conclusions de la Conferència.
· Tarda: recepció a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona. Sopar institucional.
- Dijous 11 de juny.
· Matí: Visita a Arbúcies per conèixer la con-

tribució al PCI al desenvolupament sostenible. Activitat reconeguda a la llista de programes, projectes i activitats de salvaguarda
del PCI (bones pràctiques).
· Tarda: visita al Palau de la Música Catalana
de Barcelona, inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial, i visita a un assaig d’una colla de
castellers, inscrita a la Llista representativa
del PCI de la humanitat.
- Divendres 12:
• Dia lliure. Es donarà la possibilitat de realitzar durant el matí una visita guiada a la
Sagrada Família de Gaudí (prèvia inscripció
gratuïta).
• Comiat.
A les sessions de treball hi haurà un servei de
traducció simultània anglès/català, català/anglès.

