
9.00 h. Arribada i recollida de la documentació.

9.30 – 9.40 h. Presentació del seminari. A càrrec de Joaquim Nadal i 
Farreras, director de l’ICRPC.

9.40 – 10.00 h. L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, 
Joaquim Nadal, director.

10.00 – 10.30 h. El Departament de Patrimoni Cultural del Govern 
d’Andorra, Olivier Codina Vialette, director. 

10.30 – 11.00 h.  El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Román 
Fernández-Baca Casares, director.

11.00 – 11.30 h. El Instituto del Patrimonio Histórico Español . Alfonso 
Múñoz Cosme, director.

Als estats espanyol i andorrà les tasques de conservació, restauració, recerca 
i divulgació del riquíssim patrimoni cultural recauen en una sèrie d’institucions 
de naturalesa variada. Totes elles són estructures fonamentals del sistema 
cultural que cada dia encaren reptes de gran complexitat en qualsevol de les 
variades vessants i especialitats del patrimoni. L’Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural ha convidat els representants d’alguns dels centres i les 
agències que gestionen la matèria sensible del patrimoni: el Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, el Departament de Patrimoni 
Cultural del Govern d’Andorra, l’Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios 
Vascos,  l’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, l’Instituto de Ciencias del 
Patrimonio (CSIC), i l’Instituto del Patrimonio Histórico Español (Madrid). 
Aquest any el Seminari de l’ICRPC ha estat dissenyat com una sèrie de 
converses sobre les funcions, les competències, les especificitats i les línies 
estratègiques  d’aquests centres i agències i estem segurs que amb totes 
elles compondrem una rica i útil reflexió, tant sobre la polièdrica naturalesa 
del patrimoni cultural com sobre les estratègies i els mètodes de 
conservar-lo, gestionar-lo i presentar-lo a la ciutadania.  També estem 
convençuts que l’intercanvi d’idees entre els responsables d’aquestes 
institucions contribuirà a posar de relleu alguns dels reptes actuals del 
patrimoni cultural, com ara les vinculacions entre les institucions patrimonials 
i els ensenyaments i la recerca universitària,  els patrimonis emergents, les 
relacions amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, o les 
expectatives laborals dels titulats en les disciplines del patrimoni.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓ

LLOC

Inscripció gratuïta amb places limitades (es respectarà l’ordre 
d’inscripció)
Les inscripcions s’hauran de formalitzar al web de l’ICRPC 
(www.icrpc.cat) o enviant un correu electrònic a icrpc@icrpc.cat 
indicant noms i cognoms i adreça electrònica
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11.30 – 12.00 h. Pausa. 

12.00 – 12.30 h. La Sección de Antropologia-Etnografia de la 
Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza), Juan Antonio 
Rubio Ardanaz, presidente de la sección.

12.30 – 13.00 h. El Incipit-CSIC, Cristina Sánchez Carretero, 
Científica titular.

13.00 – 13.30 h. El Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya, Àngels Solé i Gili, directora.

13.30 – 14.30 h. Taula rodona.

14.30 h. Cloenda. A càrrec de Joan Bosch i Ballbona, director tècnic 
de l'ICRPC.
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