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MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

El Patrimoni Immaterial són els usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques –juntament amb els instruments, objectes,
artefactes i espais culturals que en són inherents- que les comunitats, grups i en alguns casos individus reconeixen com a part integrant del
seu patrimoni cultural [...]” i el transmeten de generació en generació. (Article 2 Convenció per a la Salvaguarda del PCI, UNESCO)

:

http://cultura.gencat.cat/web/sites/cultura/.content/cultura_popular_nova_web/07_publicacions/edicions_singulars/documents/sd_conven
cio_salvaguarda.pdf

`La definició del PCI acotada per la UNESCO és un punt de partida que es concreta mitjançant la definició de criteris, uns criteris que
contextualitzem l’IPCITE.

Aquests en són alguns:

▪ Identificació: El PCI és un element de diferenciació i afirmació en la definició entre els diferents grups i com s’organitzen i funcionen també
de forma interna.

▪ Dimensió Natural: Permet comprendre les relacions amb el medi natural més enllà de les delimitacions administratives, essent el resultat de
les adaptacions i canvis en les relacions amb el medi que reflecteixen sistemes productius i simbòlics.

▪ Mode De Transmissió. És transmès i recreat de generació en generació, essent aquest model de transmissió el que li dóna continuïtat social i
temporal.

▪ Dimensió Dinàmica. És dinàmic i canviant, fruit d eles transformacions socials i històriques, assegurant així, la seva pervivència.

http://cultura.gencat.cat/web/sites/cultura/.content/cultura_popular_nova_web/07_publicacions/edicions_singulars/documents/sd_convencio_salvaguarda.pdf


▪ La UNESCO relaciona la Convenció del PCI, a partir de les definicions i les
categories, amb el Programa l’Home i la Biosfera, que vincula, d’una manera
directa, el Patrimoni cultural (PC) amb el Patrimoni natural (PN).

▪ El treball de l’IPCITE ja es troba relacionat directament amb els treballs de la
Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre, atorgada el 2013. (la segona atorgada
a Catalunya)

▪ Tindrà presents els resultats del Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre,
editat el 2013, realitzat per Generalitat de Catalunya. Departament de
Territori i Sostenibilitat (el tercer aprovat a Catalunya).

▪ Evidentment, sense deixar de banda:

▪ tot allò que se’n deriva de la legislació patrimonial i natural catalana,
especialment la més específica, aquella que l’inclou el PCI dins el patrimoni
etnològic

▪ amb l’important teixit associatiu del territori, i amb els diferents agents culturals,
professionals, turístics, etc. (tal com ja es desprèn del propi organigrama del
projecte)

RELACIÓ AMB EL PATRIMONI NATURAL



▪ El PCI de les TTE (com qualsevol altre PCI) es sosté en la materialitat:

▪ per un costat les pròpies persones, que hereten el PCI, l’adapten, l’arraconen i
en seleccionen algunes parts per al present, en transformen unes altres, el
preserven per al futur, etc.

▪ i per l’altre en els propis elements de la cultura material, o el Patrimoni
material (PM), entre els quals destaquen els béns mobles, els documents
populars, literaris i arxivístics, els materials audiovisuals, els edificis i
estructures del patrimoni històric, arquitectònic, tècnic i artístic, la producció
artesanal, els treballs inèdits, les publicacions, etc.

MATERIALITAT / IMMATERIALITAT



MARC METODOLÒGIC: LES 7 CATEGORIES

1. Activitats productives, processos i tècniques

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

3. Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació

4. Representacions i escenificacions, jocs i esports tradicionals

5. Manifestacions musicals i sonores

6. Salut, alimentació i gastronomia

7. Formes de sociabilitats col·lectiva i d’organització social



1. ACTIVITATS PRODUCTIVES, PROCESSOS I 
TÈCNIQUES 



2. CREENCES, FESTES, RITUALS I CERIMÒNIES



3. TRADICIONS ORALS, PARTICULARITATS LINGÜÍSTIQUES I 
FORMES DE  COMUNICACIÓ



4. REPRESENTACIONS I ESCENIFICACIONS, JOCS I 
ESPORTS TRADICIONALS



5. MANIFESTACIONS MUSICALS I SONORES 



6. SALUT, ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA



7. FORMES DE SOCIABILITAT COL·LECTIVA I 
D’ORGANITZACIÓ SOCIAL



MARC METODOLÒGIC
Exemple d’una fitxa



PRESSUPOST 2015
INGRESSOS 2015

Generalitat de Catalunya 60.000 €

Diputació de Tarragona 20.000 €

Obra Social “La Caixa” 20.000 €

Ministerio de cultura 19.000 €

TOTAL 119.000 €

DESPESES 2015

Direcció 25.000 €

Directora 15.200

Suport administratiu 9.800

2 Antropòlegs/logues 48.800€

Antropòleg 24.400

Antropòloga 24.400

Col·laboracions (centres d'estudis + urv) 10.800 €

Assessories externes 3.000 €

Manteniment de l’Immobilitzat material 300 €

Dietes i desplaçaments 2.600 €

Material fungible i d'oficina

Despeses de funcionament 8.700 €

Conveni Museu TE 7168 

Gestories 832 

Tècnics 700  

Equipament 800 €

Serveis externs (pla de comunicació, material 

audiovisual i fotogràfic, gestió de xarxes socials)
19.000 €

TOTAL 119.000 €



CRONOGRAMA, FASES, TEMPS…



ÒRGAN INSTITUCIONAL
INSTITUCIÓ REPRESENTANT

Generalitat de Catalunya Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Universitat Rovira i Virgili Rector de la URV

Consell Comarcal de la Terra Alta President del Consell Comarcal de la Terra Alta

Ens de l’Associacionisme Cultural President de l’Ens de l’Associacionisme Cultural

Consell Comarcal del Baix Ebre Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre

Consell Comarcal del Montisà Presidenta del Consell Comarcal del Montsià

Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre Delegat territorial del govern

Servies Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre Responsable dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament
de Cultura

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre President del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre President del Consorci del Museu Terres del’Ebre

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) President de la junta general de COPATE

Diputació de Tarragona President de la Diputació de Tarragona

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del
Departament de Cultura i Institut Ramon Muntaner.

President de l’Institut Ramon Muntaner i Director General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura



ÒRGAN DIRECTOR
INSTITUCIÓ REPRESENTANT

Direcció General Lluís Puig, president de l’Institut Ramon Muntaner i Director General de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de
Cultura

Universitat Rovira i Virgili Jordi Diloli, departament d’Història i Història de l’Art .

Institut Ramon Muntaner M.Carme Jiménez, directora

Museu de les Terres de l’Ebre Àlex Farnós, director

Museu de Tortosa Eva Castellanos, responsable de col·leccions.

Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre Núria Pegueroles, Cap de secció

Diputació de Tarragona Pilar Casas Rom, directora de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà

Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre Teresa Moya, assessora del delegat del Govern

DGCPAAC Verònica Guarch, cap del Servei de Recerca i Protecció

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) Josep Aragonès, director

IPCITE. Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre Pepa Subirats, directora de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de
les Terres de l’Ebre



Comunicació
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▪ Pla de comunicació

▪ Finançament del pla de comunicació

▪ Web

▪ Accions comunicació



PLA DE COMUNICACIÓ

▪ Objectiu:

Arribar a un públic més especialitzat que ja està interessat en temes de cultura popular, tradicions, etnografia,… i també a un públic més
generalista.

▪ Com ho faran:

Mitjançant canals d’informació propis: web, bloc, xarxes socials i Newsletters per arribar a un públic més especialitzat. També es generarà
informació d’interès mediàtica per arribar als mitjans de comunicació més generalistes.

▪ Tasques a realitzar:

▪ Elaboració d’un pla de mitjans socials que contindrà la creació d’un bloc, d’una pàgina de Facebook, d’un perfil de Twitter, d’un espai Pinterest,
Instagram, d’un canal a Vimeo i d’un altre a Youtube.

▪ Gestió de les accions derivades del pla de comunicació: notes de premsa, comunicats, convocatòries, gestió d’entrevistes...

▪ Creació i gestió de les xarxes socials.

▪ Documentar fotogràficament i audiovisualment els continguts, entrevistes o actuacions que es desenvolupin. Filmació i edició d’audiovisuals per les
xarxes socials i per l’Inventari.

▪ Disseny i elaboració d’un butlletí digital (Newsletter) bimensual amb els continguts més potents del període. S’enviarà a ajuntaments, centres
d’estudis, biblioteques i associacions culturals.

▪ Tasques web: implementació del sistema de gestió de continguts digitals (DRUPAL) per desenvolupar l’IPCITE, introducció i configuració dels
diferents mòduls, disseny gràfic i maquetació i introducció de les fitxes per catalogar els diferents elements de l’Inventari.



ACCIONS COMUNICACIÓ

▪ Les accions de comunicació que s'han dut a terme internament a través de la
direcció executiva i amb el suport de membres de l'Òrgan Assessor Científic i dels
Antropòlegs han estat les següents:

▪ Presentació de l'IPCI-TE al màster en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural que
imparteix la URV i en el qual col·labora la diputació de Tarragona

▪ Contactes amb la Reserva de la Biosfera per tractar les aplicabilitats del projecte

▪ Contactes amb Montsià Actiu per relacionar les aplicabilitats de l'IPCI-TE amb el programa
treballar a les 7 comarques. S'establiran contactes amb els 4 consells comarcals per
impulsar l'IPCI-TE en el programa.

▪ Els antropòlegs estan elaborant una presentació sobre l'IPCI-TE, posteriorment
consensuada amb l'Òrgan Assessor Científic que posaran a disposició dels ajuntaments
dels municipis de les terres de l'Ebre. Tots els ajuntaments i ens locals que ho sol·licitin
podran gaudir d'aquesta presentació de la mà dels antropòlegs dins de les jornades
culturals municipals.



Participació

3
▪ Qüestionari - Participació no conduïda: 

▪ Participació conduïda: 

▪ Centres d’Estudis

▪ URV 

▪ Teixit productiu

▪ Centres de recursos 

▪ Altres departaments

▪ ...



Inicialment ens demana unes
dades de contacte amb camps
obligatoris per poder contactar
amb el sol·licitant.



Es sol·liciten dades estadístiques per saber d’on hem obtingut més participació i de quins col·lectius de gent.



Finalment es realitzen unes preguntes
per saber el grau d’implicació
d’aquesta persona en l’àmbit cultural i
la seva vinculació amb les entitats
culturals del territori.



PARTICIPACIÓ CONDUÏDA

▪ A partir de les aplicabilitats es pretén treballar amb:

▪ Centres d'estudis interessats: desenvolupar possibles aplicabilitats que relacionin la recerca a
nivell de les 4 comarques.

▪ Becaris de la URV

▪ Teixit productiu

▪ Centres de recursos

▪ Altres departaments, com per exemple, l'Institut Català de les Dones.

Amb els becaris de la URV del campus Terres de l'Ebre s'impulsarà la creació de material
didàctic per incorporar a les aplicabilitats.

Amb el teixit productiu destacarem els contactes amb els consells comarcals i amb els
diferents òrgans de la Reserva de la biosfera. S'han impulsat accions ja vinculades
directament amb aquesta temàtica i podem unir esforços en la participació.



Aplicabilitats
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▪ Propostes d’aplicabilitats



▪ Actualment, el PCI de les Terres de l’Ebre té un gran valor en el conjunt de Catalunya, encara no del
tot reconegut per la pròpia població, tot i els molts avenços que s’han aconseguit en els darrers
anys a partir de la feina feta per artesans, associacions, centres d’estudis, centres d’interpretació,
conservatori de música, museus, parcs naturals, universitats, etc.

▪ Sens dubte, l’IPCITE haurà de fer una selecció acurada de materials bibliogràfics, gràfics, orals i
documentals, d’elements, d’interlocutors, d’informants, etc. per arribar a delimitar i validar,
finalment, allò que cal salvaguardar. Alguns ja són coneguts per els estudiosos, gestors i població,
però altres, caldrà descobrir-los.

▪ Tractarà processos de patrimonialització, referits a la construcció de (o sobre) la identitat pròpia,
en el sentit que li dóna la UNESCO.

▪ Tindrà com a una de les seves finalitats més importants la seva aplicabilitat, és a dir, cal que aporti
elements del PCI del territori i reflexions susceptibles de ser utilitzades en el seu desenvolupament,
dins del marc de la sostenibilitat.

APLICACIONS



▪ NOM DE L’ACCIÓ: Els Gegants i els nans

▪ PETITA DESCRIPCIÓ: creació de material didàctic a partir d’una feina prèviament feta al Museu de les
Terres de l’Ebre que va consistir en elaborar una Unitat didàctica sobre els gegants i nans d’Amposta,
atenent que és una imagineria festiva que existeix a les quatre comarques, validada també en altres
indrets de Catalunya

▪ OBJECTIU: Educar a partir de recursos identitaris

▪ ACTIVITATS: Proposat de M. Carme Queralt a la reunió del 19 de Maig amb l’Òrgan Assessor Científic

▪ AGENTS IMPLICATS: Museu Terres de l’Ebre

▪ IPCITE: Aportar estudiants amb pràctiques

▪ Possibles col·laboradors a través de l’IPCITE: Centres de Recursos, Universitat Rovira i Virgili - Campus
Terres de l’Ebre i l’IRMU.

EXEMPLES DE POSSIBLES PROPOSTES 



▪ NOM DE L’ACCIÓ: Recerca d’història oral: L’any de la gelada

▪ PETITA DESCRIPCIÓ: dur a terme una recerca de l’any de la gelada

▪ OBJECTIU: Conservar la memòria oral (primera fase)

▪ ACTIVITATS: Proposta de l’IRMU arran d’un projecte sorgit a les Jornades de la Diòcesi

del 2014.

▪ AGENTS IMPLICATS: IRMU

▪ IPCITE: Aportar estudiants amb pràctiques + experts dels Centres d’Estudis

▪ Possibles col·laboradors a través de l’IPCITE: Centres d’Estudi de les Terres de Cruïlla,

altres centres d’estudis i Museu Terres de l’Ebre.

EXEMPLES DE POSSIBLES PROPOSTES



▪ NOM DE L’ACCIÓ: La gent gran torna a l’escola

▪ PETITA DESCRIPCIÓ: Projecte pilot, la gent gran torna a l’escola

▪ OBJECTIU: Educar a partir de la transmissió intergeneracional. Inclusió en l’educació formal del

patrimoni immaterial local, multiplica la implicació que en la conservació com a persones adultes

tindran respecte al Patrimoni Immaterial.

▪ ACTIVITATS: Proposta de l’escola de Mas de Barberans. Escola pertanyent a la ZER Montsià. Reunió

de la seva directora, Mireia Homedes amb Pepa Subirats.

▪ AGENTS IMPLICATS:Escola Teresa Subirats de Mas de Barberans + IPCITE+ ZER Montsià + URV

▪ IPCITE: Aportar estudiants amb pràctiques i conducció de l’acció conjuntament amb el claustre.

▪ Possibles col·laboradors a través de l’IPCITE: l’IRMU i Museu Terres de l’Ebre.

EXEMPLES DE POSSIBLES PROPOSTES



EXEMPLES DE POSSIBLES PROPOSTES 

▪ NOM DE L'ACCIÓ: Gaites i dolçaines: passat, present i futur

▪ DESCRIPCIÓ: Portar a terme una recerca sobre la les característiques i l'evolució d'aquests instruments així com de les
tradicions festives de les quals forma part, i divulgar-ne els resultats a través d'una exposició, i unes jornades tècniques.

▪ OBJECTIU:Aquesta acció té com a finalitat apropar-nos al coneixement d'aquests instruments de vent així com a una de les
mostres de música popular i tradicional més arrelades, i encara ben vives, no només a Catalunya, sinó també al País Valencià.

▪ ACTIVITATS:

-Exposició temporal adreçada a un públic ampli.

- Jornades tècniques adreçades a un públic més especialitzat: músics, restauradors, i associacions festives.

- Concert de música amb un objectiu dinamitzador de les visites a l'exposició

▪ AGENTS IMPLICATS: Museu de Tortosa; Diputació de Tarragona

▪ IPCITE: Difusió de l'acció i aportar estudiants en pràctiques

▪ POSSIBLES COL·LABORADORS (pendent de confirmar): Escola d'Art,Conservatori de Música de Tortosa i Museu de la Música.



EXEMPLES DE POSSIBLES PROPOSTES

▪ NOM DE L’ACCIÓ: Dones sàvies

▪ DESCRIPCIÓ: Recuperació i difusió dels coneixements etnobotànics del territori per mitjà de
mètodes col·lectius, interactius, actuals i creatius. Posant l’èmfasi en el paper que la dona
rural ha tingut al llarg de la història en l’àmbit de les cures comunitàries.

▪ OBJECTIUS: Revalorar la figura de la dona rural del passat i del present, així com l’entorn
natural que ens envolta. Recuperar el patrimoni sobre l’etnobotànica i difondre’l per mitjà
d’eines TIC generant continguts útils pel turisme i l’educació .

▪ ACTIVITATS: Proposta a les associacions de dones del territori per fer sortides col·lectives.
Reunions amb agents implicats

▪ POSSIBLES AGENTS IMPLICATS: Fitomims + IPCITE + Centre Tecnològic Forestal de Catalunya +
administracións locals + Grup d’acció local Ribera d’Ebre-Terra Alta + Institut Català de les
Dones + Fundación Española para la ciencia y la tecnologia



▪ www.ipcite.cat

▪ info@ipcite.cat.

+ INFORMACIÓ

http://www.ipcite.cat/
mailto:info@ipcite.cat

