XXXIV Jornades d’Estudis Històrics Locals
El patrimoni immaterial, entre la revisió i la descoberta

Presentació
A les nostres Illes, la creixent preocupació per la preservació del patrimoni immaterial
ha anat paral·lela a una urgent actualització conceptual i a la pendent, encara, posada al
dia del marc normatiu. Tanmateix, aquesta volguda i imprescindible revisió topa amb la
realitat del dia a dia, on les mancances estructurals no impedeixen el desenvolupament
d’iniciatives, més o menys reeixides, sobre la recerca, els equipaments o les propostes
dinamitzadores del que abans eren manifestacions de la cultura popular i tradicional i
ara ho són del patrimoni immaterial.
Amb la clara voluntat de mostrar la realitat del patrimoni immaterial des de la
perspectiva del territori, l’IEB arriba puntual a la XXXIV edició de les Jornades
d’Estudis Històrics Locals i planteja, a partir del seu model habitual de ponències i
comunicacions, reunir un sinòptic estat de la qüestió a càrrec d’especialistes, que es
complementarà i exemplificarà amb distints estudis centrats en quatre grans blocs
d’anàlisi, debat i discussió.

Organització, lloc i data
La proposta, promoguda i organitzada per l’Institut d’Estudis Baleàrics i pel Consell
Insular de Formentera, es durà a terme a Sant Francesc de Formentera, els dies 18
(divendres) i 19 (dissabte) de novembre de 2016.

Divendres 18 de novembre

Matí
(Sala de Plens del Consell Insular de Formentera, plaça de la Constitució, 1)

09.45 h – Acreditació dels assistents
10.00 h– Inauguració i presentació institucional per part de:
— Josep R. Cerdà (director de l’Institut d’Estudis Baleàrics)
— Susana Labrador (consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell
Insular de Formentera)
— Jaume Gomila (director general de Cultura del Govern de les Illes Balears)
— Josep Santesmases (president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana).

11.00 h – Intervencions sobre la documentació, l’inventari i la catalogació del patrimoni
immaterial.
Ponència/conferència inaugural del senyor Jaume Mascaró (Institut Menorquí
d’Estudis): “L'IPCIME (Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de
Menorca): una oportunitat de dinamització sociocultural.”
12.00 h – Presentació de comunicacions

Horabaixa
(Sala d'Actes de l'Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, carrer
de Pius Tur Mayans, 14)

16.00 h – Intervencions sobre la interrelació entre el món vegetal i l’home
(etnobotànica)
Ponència del senyor Joan Vallès (Universitat de Barcelona): “Patrimoni material i
immaterial en la interfície entre biodiversitat i cultura. Present i avenir de
l’etnobotànica a les Illes Balears”, de la qual és autor amb Esperança Carrió,
Raquel González, Airy Gras, Marina Mayans i Teresa Garnatje.
17.00 h – Presentació de comunicacions
17.30 h – Descans
18.00 h – Intervencions sobre la paraula com a expressió patrimonial (etnopoètica,
etnoliteratura).
Ponència del senyor Jaume Guiscafrè (Universitat de les Illes Balears): “Folkore,
etnopoesia i processos de patrimonialització”.
19.00 h – Presentació de comunicacions

Dissabte 19 de novembre

Matí
(Sala d'actes de l'Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, carrer
de Pius Tur Mayans, 14)

09.30 h – Intervencions sobre les permanències, les transformacions i els canvis com a
realitat transversal que afecta la realitat dinàmica del patrimoni immaterial.

Ponència del senyor Josep Martí (Institució Milà i Fontanals i Consejo Superior
de
Investigaciones
Científicas,
Barcelona):
“Patrimoni
immaterial:
l’esmunyedissa lleugera d’una idea”
10.30 h – Presentació de comunicacions
11.30 h – Taula rodona i cloenda de les XXXIV Jornades, amb la participació de:
— Ruth Mateu (consellera de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears)
— Josep R. Cerdà (director de l’Institut d’Estudis Baleàrics)
— Susana Labrador (consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell
Insular de Formentera)
— Jaume Gomila (director general de Cultura del Govern de les Illes Balears)
— Lluís Puig (director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció
Cultural de la Generalitat de Catalunya i president de l’Institut Ramon Muntaner)
12.30 h – Visita al molí Vell de la Mola, un exemple de bé material, que reflecteix la
importància que ha tengut el conreu del blat com a principal font d’alimentació de
Formentera.

Coordinació: Andreu Ramis Puig-gros
Inscripció: publicacions@iebalearics.org
Tel: 971 178996 (ext. 66584)

