INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Patrocinen:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA
Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la
matrícula entre el 9 i el 31 de maig de 2019
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA-CERVERA
Del 10 al 12 de juliol de 2019

01L9

ELS MUSEUS I EL PATRIMONI EN
EL TERRITORI. QUÈ CONSERVEM?
POLÍTIQUES I CRITERIS
D’ADQUISICIÓ
Del 10 al 12 de juliol de 2019
Lleida-Cervera
La UdL i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran volen
donar continuïtat a la col·laboració encetada en l’edició dels cursos
de la Universitat d’Estiu 2012 amb l’objectiu de facilitar formació en
qüestions de museus i centres patrimonials als professionals i persones interessades, així com de crear espais de trobada i debat entorn
d’aspectes patrimonials rellevants i d’actualitat.
L’edició d’enguany s’endinsarà en la qüestió de què conservem. En
una societat líquida com l’actual és absolutament necessari reflexionar sobre allò que conservem i allò que, per contra, obviem, amb
l’impacte que aquestes decisions tenen en la construcció dels nous
relats patrimonials. Aquesta reflexió s’estén també a les polítiques
d’adquisició que haurien de seguir els museus i centres patrimonials.
Amb l’objectiu de debatre i de plantejar accions de futur, les sessions
del curs volen donar a conèixer allò que s’està fent en l’àmbit de
l’adquisició i conservació de col·leccions, tant a escala nacional com
internacional, amb la inclusió de casos d’anàlisi que permetin establir
un context de coneixement i pràctica.
Curs adreçat a estudiants dels graus d’Història de l’Art, Història, Geografia, Administració i Direcció d’Empreses i Turisme; a estudiants
de màster; a professionals i tècnics de museus i centres patrimonials; a professionals i tècnics d’ajuntaments, consells comarcals i altres institucions de l’àmbit del patrimoni i del turisme; a professionals
i empreses turístiques. I, en general, a totes les persones interessades en la difusió i la gestió del patrimoni i els museus.
Observacions: La sessió de divendres es desenvoluparà al Dipòsit
de Patrimoni Cultural de Catalunya, ubicat a Cervera.
Llengua
d’impartició

Català i castellà

Coordinació

Carme Bergés Saura (Departament d’Història de l’Art i Història Social de la UdL) i Jordi Abella Pons (Xarxa de Museus
de les Terres de Lleida i Aran)
Jordi Abella Pons (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Santiago
Alcolea Blanch (Junta de Qualificació, Valoració i Exportació
de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya i Institut Ametller
d’Art Hispànic), Maite Barrio Olano (Albayalde), Jorge
Cruz Orozco (Museu Valencià d’Etnologia), Aniceto Delgado
Méndez (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), Lídia
Fàbregas Solé (Museu Diocesà i Comarcal de Solsona), Jordi
Medina Alsina (Xarxa de Museus d’Art de Catalunya), Joan
Menchón Bes (Ajuntament de Tarragona), Jesús Navarro

Equip docent

Durada
Espai
Preu
Places

Guitart (Museu d’Art Jaume Morera), Carlos Olaetxea Elosegi
(Gordailua. Centre de Col·leccions Patrimonials de la Diputació
Foral de Guipúscoa), Jaume Perarnau Llorens (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya), Xavier Roigé
Ventura (Universitat de Barcelona) i Josep Manuel Rueda Torres
(Agència Catalana del Patrimoni Cultural)
16 hores lectives
Campus de Cappont de la Universitat de Lleida i Dipòsit de
Patrimoni Cultural (Cervera)
63,25 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 72,00 € la resta
30

PROGRAMA
Dimecres 10

Sessions al campus de Cappont
Carme Bergés i Jordi Abella
09.00-09.30 h Inauguració del curs
Maite Barrio
09.30-11.30 h Patrimoni i sostenibilitat: depòsits de col·leccions compartides
Aniceto Delgado
12.00-14.00 h Conservació i usos del patrimoni immaterial: dilemes,
processos i participació
Xavier Roigé
16.00-18.00 h Què cal conservar d’avui per a les generacions futures?
Dijous 11

Sessions al campus de Cappont
Santiago Alcolea
09.00-11.00 h Polítiques d’adquisició i conservació dels béns mobles
del patrimoni català
Jorge Cruz
11.30-13.30 h El Museu Valencià d’Etnologia: un pensament sobre els
criteris de formació de les col·leccions
Carlos Olaetxea
16.00-17.00 h Gordailua (Centro de Colecciones Patrimoniales de la
Diputación Foral de Gipuzkoa): Un centre de conservació capdavanter amb la missió de proporcionar recursos patrimonials per al territori
Jesús Navarro i Jordi Medina
17.00-18.00 h Xarxa de Museus d’Art de Catalunya: desenvolupament
d’un model de document de política d’adquisicions
Divendres 12

Sessió al Dipòsit de Patrimoni Cultural de Cervera
Jordi Abella, Joan Menchón, Jaume Perarnau i Lídia
Fàbregas
Modera: Josep Manuel Rueda
09.00-13.30 h Taula rodona: Experiències de conservació de la memòria actual, l’art, l’arqueologia i el patrimoni tècnic
Visita al Dipòsit de Patrimoni Cultural

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar
informació sobre allotjament per als participants del curs
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat

