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El patrimoni immaterial és el llegat cultural que aporta caràcter i identitat a la comunitat i als seus individus.
Temps i espai, memòria i sabers construeixen la història comuna dels pobles. Aquest àmbit patrimonial atorga a
les persones certs nexes socials i els arrela al territori, a més de generar multitud d'emocions compartides.

La UNESCO defineix el patrimoni cultural immaterial incloent expressions tals com les tradicions orals, arts de
l'espectacle, usos socials, rituals, actes festius, coneixements i pràctiques relatius a la naturalesa i l'univers, i
sabers i tècniques vinculats a l'artesania tradicional. Donat aquest primer apropament al camp del patrimoni
immaterial (PCI), proposem un curs monogràfic al voltant del concepte de PCI i la seua vinculació amb el
patrimoni cultural més reconegut.

Després de les sessions introductòries, ens endinsarem en casos pràctics propers (escala local-autonòmica) de
cadascun dels àmbits en que la UNESCO i el Pla Nacional de Patrimoni Cultural Immaterial divideixen les
expressions culturals intangibles. Aquells elements que seran interessants per treballar són festivitats, rituals,
sons, músiques, balls, receptes tradicionals, oficis, sabers, literatura oral i/o escrita, etc.

El treball sobre el patrimoni immaterial i els casos presentats suposarà fer el pas cap a la consideració d'aquestes
expressions culturals com a part de la idiosincràsia i com a herència viva que les comunitats i els individus
posseeixen.



ELS BLOCS PREVISTOS A DESENVOLUPAR:

 ¿Patrimoni immaterial? ¿Patrimoni intangible? ¿Cultura Viva?
Portadors i propietaris. Individus i comunitats.
 El descobriment del PCI. La tasca etnogràfica: la documentació.
Conservació, salvaguarda i protecció del PCI. Figures legals.
Àmbit de les expressions orals/sonores. Ex. Els tocs de campanes.
Àmbit de les tècniques tradicionals. Ex. Els teixits en seda.
Àmbit gastronòmic. Ex. La Dieta Mediterrània.
Àmbit dels usos socials. Ex. El Tribunal de les Aigües.
Àmbit dels rituals festius. Ex. Setmana Santa Marinera.



 DURADA: 30 Hores
 IDIOMA: Valencià/castellà
 DATES:
 1, 8, 15 i 22 febrer
 1, 8, 22 i, 29 març,
 5, 12 i 26 abril
 3, 10, 17 i 24, maig

 HORARI: Dimarts de 18 a 
20 h.

 MODALITAT: PRESENCIAL
 PREU: 77,19 € 
 CRÈDITS NAU GRAN: 3
 CURS PRESENCIAL
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