Patrimoni. Universitat Jaume I de Castelló
Publicat a Interacció (http://interaccio.diba.cat)

Patrimoni. Universitat Jaume I de Castelló
Publicat per Centre d'Estudis i Recursos Culturals [1] el 10/06/2013 - 12:02 | Última modificació: 27/03/2014 17:03

NOM: Patrimoni
ENTITAT: Universitat Jaume I. Castelló de la Plana
WEB: http://patrimoni.uji.es/ [2]
PRESENTACIÓ: Patrimoni. Laboratori d’investigació del patrimoni a les àrees rurals [3]
DESCRIPCIÓ: El projecte Patrimoni és una iniciativa del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat
Jaume I de Castelló que pretén crear i consolidar una xarxa que reuneixi totes les persones interessades a
conèixer, reflexionar, protegir i divulgar el seu patrimoni cultural local. Patrimoni ofereix als grups locals tot un
conjunt de recursos per a poder apropar-se, de manera científica i rigorosa, al patrimoni cultural i al conjunt de
característiques, problemàtiques i valor que el defineixen. L’eina utilitzada per mostrar el patrimoni i el seu valor és
el catàleg i la interpretació del patrimoni mitjançant l’elaboració de fitxes de catalogació en les pràctiques
programades dels cursos i tallers formatius programats al territori.
El caràcter i compromís participatiu del projecte cristal·litza, any rere any, en cadascuna de les reunions i
assemblees que es realitzen, en les quals es defineixen les línies mestres del projecte i es proposen les accions
conjuntes i s’analitza l’estat i evolució de cada un dels projectes. A més a més, Patrimoni compta amb la seva
pàgina web, alimentada amb les activitats i actualitat del projecte i dels grups i una publicació anual Memòria Viva
amb les aportacions del grups i dels professionals i especialistes en gestió, interpretació i difusió del patrimoni
cultural.
Fitxa tècnica en pdf [4]
Categories: Gestió cultural
Categories: Patrimoni cultural
Etiquetes: Castelló de la Plana (País Valencià)
Etiquetes: investigació
Etiquetes: medi rural
Etiquetes: xarxes
Etiquetes: Tarragona (Catalunya)
Etiquetes: voluntariat
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