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QUÈ ÉS PATRIMONI (1)?

Un procés col·lectiu de revalorització del 
patrimoni cultural i dinamització ciutadana en 
entorns rurals

Un projecte del Programa d’Extensió
Universitària de la Universitat Jaume I de 
Castelló amb la col·laboració d’Arsipe S.L.

#patrimoniuji





Confecció d’un canyís. 
Teresa (Alto Palancia)



MARC DEL PROJECTE.    La província de 
Castelló:

- Dicotomia entre el litoral i el seu 
interior

- Interior muntanyenc amb un gran 
nombre de pobles xicotets (122 pobles 
i 85.000 habitants)



MARC DEL PROJECTE. El Programa d’Extensió
Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló

El PEU és un instrument al servei dels processos de 
desenvolupament sociocultural del territori i un aliat dels 
seus agents implicats i/o responsables. 

Àmbit geogràfic: pobles de menys de 5.000 hab. de 
l’interior castellonenc (80% del territori) 

Pretén la participació en el progrés de la societat 
mitjançant la difusió i el desenvolupament de la cultura





QUÈ ÉS PATRIMONI (2)?

Una iniciativa que pretén fer visible el patrimoni 
cultural, el seu valor i les possibilitats que té
com a recurs per a la societat

Un projecte que ha anat evolucionant al mateix 
temps que les necessitats dels seus grups

#patrimoniuji



A QUI ES DIRIGEIX PATRIMONI?

Interessats i interessades en conèixer i donar a 
conèixer el seu patrimoni

COM HO FEM?

Treballem horitzontalment amb una metodologia 
basada en la dinamització dels grups participants 
per a definir punts d’intercanvi i debat



PROJECTES AL TERRITORI. Olocau del Rey (Els Ports)



OBJECTIUS

- Formar una ciutadania crítica i responsable amb el     
seu patrimoni cultural
- Proporcionar un espai de consulta, formació i 
assessorament continuats
- Afavorir l’apoderament dels grups locals
- Crear, consolidar i dinamitzar xarxes de grups 
interlocals



PROJECTES AL TERRITORI. Teresa (Alt Palància)



Cirat
Costur
Culla
Benlloch
Mas de Noguera 
(Caudiel)
Montán
Sant Rafel del Riu 
– Barri El Castell 
(Ulldecona)
Sot de Ferrer
Suera
Teresa
Vilafranca
Vilanova d’Alcolea
Viver
Xodos

GRUPS DE PATRIMONI



QUÈ ÉS PATRIMONI (3)?

Una iniciativa de participació horitzontal 
sotmesa a l’avaluació contínua del seus 
membres

Una xarxa d’intercanvi i debat
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ELS TRES PILARS DE PATRIMONI



FORMACIÓ

Xodos (L’Alcalaten), Traiguera i Xert (Baix 
Maestrat)



FORMACIÓ. Bones pràctiques

-D’assistents a participants
- Procés individual i col·lectiu de visibilitat interna i 
externa
- Pràctiques amb patrimoni real local (patrimoni 
gràfic, objectes tradicionals, immobles, història 
oral...)



ASSESSORAMENT

Catalogació de la cultura del vi. 
Viver (Alt Palància)

Grup de Sot de Ferrer
(Alt Palància)



ASSESSORAMENT. Bones pràctiques

- Definició i organització del grup
- Anàlisi intern – diagnòstic extern
- Formació contínua i especialitzada
- Apoderament dels grups
- Visibilització
- Desenvolupament d’un projecte cultural



ESTRUCTURA EN XARXA. Jornada anual d’Investigació

VII Jornada. Juliol de 2012
Castelló de la Plana



JORNADA D’INVESTIGACIÓ. Bones pràctiques

- Horitzontalitat
- Participació dels grups
- Assemblea del projecte
- Avaluació



ESTRUCTURA EN XARXA. Visites tècniques

(dalt) Jaciment de La Moreria. Borriol (Plana 
Alta)
(esquerra) Molins d’Ares del Maestrat (Alt 
Maestrat)



VISITES TÈCNIQUES. Bones pràctiques

- Complement a la formació i jornades anuals
- Participació dels grups en el disseny
- Participació en el relat, documentació i avaluació
de la visita



ESTRUCTURA EN XARXA. Web i revista Memòria Viva



WEB I REVISTA MEMÒRIA VIVA. Bones pràctiques

- Novetats, notícies i articles aportats pels grups
- Seguiment del projecte i dels grups i la seua 
evolució
- Visibilitat i transparència



AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Externa general

Interna: 
- A cadascuna de les activitats
- Assemblea Jornada anual
- Seguiment amb els grups

Externa particular (col·laboradors)
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