QUÈ ÉS
L’INVENTARI?

PER QUÈ
SERVEIX?

QUI
L’ ESTÀ FENT?

L’Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial del Montseny és un recull
de coneixements, pràctiques i costums
del Montseny que es mantenen vius
des de fa generacions.

L’inventari serveix per a decidir què
volem conservar perquè forma part
de la nostra manera de ser, de la nostra
identitat. A través de l’inventari recollim
la informació necessària i la posem
a l’abast de tothom.

L’inventari el coordina
l’Institut del Patrimoni Cultural
Immaterial (IPACIM)

Es va començar a fer entre el 2009 i el 2011, i el
2013 la UNESCO el va inscriure en el Registre de
Millors Pràctiques de la Convenció del Patrimoni
Cultural Immaterial, on només hi ha 17 experiències de tot el món.
Ara, amb el suport de la Reserva de la Biosfera del
Montseny, volem actualitzar, difondre i fer més
útil aquest inventari.
L’inventari està format principalment per:

4tradicions i expressions orals (llegendes, dites, etc.)
4músiques, cançons i balls tradicionals
4jocs i esports tradicionals
4festes, fires, aplecs
4coneixements i pràctiques relacionats amb la natura
4sabers relacionats amb l’alimentació
4artesania tradicional

L’inventari és el primer pas
per a protegir aquest patrimoni.
Quan sabem el que tenim, podem decidir com ho volem conservar, com ho volem mantenir viu, com ho
volem transmetre a les generacions futures. I també
podem posar-ho al servei del desenvolupament econòmic, d’un desenvolupament sostenible. En un moment de globalització en què cada vegada es valora
més allò que és local, artesanal, tradicional, el patrimoni cultural immaterial pot donar lloc a activitats,
serveis o productes que ajudin a mantenir-lo viu i a
reforçar-ne la funció social.

Al mateix temps, a través de l’inventari també
podem treballar per la igualtat de gènere.
Les dones han estat i són unes grans
transmissores de coneixements, de costums,
de tradicions. Amb l’inventari volem reconèixer
i reivindicar la seva aportació.
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També hi participen la Reserva de la Biosfera
del Montseny, el Museu Etnològic del Montseny
“la Gabella”, la Direcció General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció Culturals, i el
Departament d’Antropologia de la Universitat
de Barcelona. A més hi col·laboren tots els
ajuntaments del Montseny.

QUI HI POT
COL·LABORAR?

4T’interessa
la cultura popular?
4T’agrada la diversitat cultural?

Tothom pot col·laborar en l’inventari.
Tothom pot proposar elements perquè
formin part de l’inventari o pot aportar
més informació sobre els elements
ja recollits. El patrimoni necessita la
implicació de tothom.
Més de 200 persones del Montseny ja van col·laborar
en aquest inventari. Gent de masies, del camp, de
la vila; gent artesana, que coneix llegendes o dites,
que participa en activitats de cultura popular, que
practica les tradicions; gent gran, gent jove i gent
de mitjana edat.

COM POTS COL·LABORAR-HI?
Pots participar de diverses maneres:

4 Proposa’ns nous elements per a incloure a l’inventari:
festes, jocs, cançons, costums, tradicions, alimentació
tradicional, artesanies, creences, llegendes...
4 Envia’ns fotografies o vídeos d’elements ja inventariats.
4 Aporta’ns més informació d’elements ja inventariats.
Pots consultar l’inventari actual a:

parcs.diba.cat/web/el-patrimoni-culturalimmaterial-del-montseny
Escriu-nos a montsenyunesco@gmail.com per a més
informació o per a enviar les teves propostes,
i farem constar el teu nom al nostre web.

Participa-hi!
montsenyunesco@gmail.com

Visita el lloc web del projecte
parcs.diba.cat/web/el-patrimoni-culturalimmaterial-del-montseny

4Creus que hi ha tradicions
que no s’han de perdre?
4Vols que el patrimoni contribueixi
al desenvolupament?
4Reivindiques la funció
social de la dona?
4Vols col·laborar en una experiència
reconeguda per la UNESCO?

MontsenyUNESCO
#MontsenyUNESCO

Si has dit que SÍ
a alguna d’aquestes preguntes,
PARTICIPA EN

L’INVENTARI DEL
PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL
DEL MONTSENY

