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L’objectiu d’aquesta jornada és establir un espai de debat entre els diferents 
agents i professionals de la gestió del patrimoni cultural i natural d’arreu de Cata-
lunya. Hi seran presents gestors de museus i espais naturals protegits 
de fora del nostre país amb experiències consolidades de treball conjunt entre 
ambdós sectors; directors i tècnics dels museus de la XME i dels parcs i paratges 
naturals catalans, i responsables dels diferents departaments del Govern amb 
competències en tots dos àmbits (Departament de Cultura i Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat).

Amb aquesta jornada es pretén iniciar un procés estable i continu de cooperació 
entre dos àmbits del coneixement i de la gestió patrimonial, amb molts punts en 
comú, però als quals sovint ha mancat una major relació de col·laboració.



 PROGRAMA

9.30 h  INAUGURACIÓ
 Santi Vila, conseller de Territori
 i Sostenibilitat
 Ferran Mascarell, conseller de Cultura
 Jusèp Boya, director de l’MHCat.
 Xarxa de Museus d’Etnologia

10 h Integració dels valors culturals i espirituals 
en la gestió dels espais naturals protegits 
d’Europa. Josep Maria Mallarach (UICN-
CMAP)

10.45 h La gestió cooperativa del patrimoni integral 
a Espanya. Javier Puertas, Oficina Tècnica 
d’EUROPARC-España

11.30 h PAUSA CAFÈ

12 h  La Xarxa de Grans Paratges de França: 
l’exemple del Massís del Canigó. Ruben 
Molina, tècnic de patrimoni, Syndicat Mixte 
Canigó Grand Site.

12.45 h El Pla de conservació del lloc patrimonial 
del Mont-Royal, un exemple quebequès 
de gestió integrada del patrimoni cultural 
i natural. Sylvain Lizotte, Direcció General 
del Patrimoni, Ministeri de la Cultura i les 
Comunicacions del Quebec

13.30 h DINAR

16 h Vinculacions entre el patrimoni cultural 
i natural. El model de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona. 
Josep Melero, cap de la Unitat Pedagògica 
i Divulgativa de la Gerència d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona

16.30 h Bones pràctiques de la Xarxa de Museus 
d’Etnologia:

 Presentador: Jordi Abella, director 
 de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu

— L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, 
 el PN de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional 

d’Aigüestortes. Marc Garriga, director 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu

— El Museu Etnològic del Montseny, 
el PN del Montseny i la Diputació 
de Barcelona. Jordi Soler, cap de la 
Direcció Territorial Nord de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona

— El Museu de la Mediterrània i el PN 
 del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. 

Marc Marí, director del PN del Montgrí, 
les illes Medes i el Baix Ter

17.30 h Taula rodona: Reptes i perspectives 
 de la gestió integrada del patrimoni
 Moderador: Òscar Augé, consultor
 Hi participen:

— Montserrat Solà, antropòloga i tècnica 
del Parc Natural de Montsant

— Eulàlia Garcia Franquesa, cap de 
col·leccions del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona

— Xavier Roigé, professor titular 
d’Antropologia social de la Universitat 
de Barcelona

— Jaume Vicens, subdirector general 
de la biodiversitat. Generalitat de 
Catalunya

18.30 h  CLOENDA
 Marta Subirà, directora general
 de Polítiques Ambientals.
 Generalitat de Catalunya
 Joan Pluma, director general d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni. 
Generalitat de Catalunya

Data: 22 d’octubre de 2015
Lloc: Museu d’Història de Catalunya
Inscripcions: museus.parcs.mhc@gencat.cat
Aforament limitat. Cal fer inscripció prèvia


