SEMINARI SOBRE PATRIMONI
SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA, DIES 5, 6 i 7 OCTUBRE DE 2010
CARRER DE MONTI-SION 9, PALMA

La protecció del patrimoni immoble de Mallorca:
Els catàlegs municipals
La protecció del patrimoni immoble de Mallorca requereix, entre
d’altres iniciatives, la redacció, aprovació i gestió dels catàlegs
municipals de patrimoni, entesos com a part de la normativa
urbanística vigent a cada municipi. Així doncs, la naturalesa d’aquests
documents tècnics és la de ser un instrument de gestió, que permeti
preservar els béns per a futures generacions. Al seminari es tractaran
aspectes tals com criteris de catalogació, formació dels equips
interdisciplinars, tipus de béns a catalogar, adaptació individualitzada
de les normes urbanístiques vigents a cada un dels béns, o
interpretació dels catàlegs un cop aprovats, entre d’altres temes.
Assistència gratuïta i oberta a tot el públic. S’atorgarà 1 crèdit de
lliure configuració als estudiants de la UIB prèviament inscrits. Els
interessats en obtenir el certificat d’aprofitament es poden inscriure
a info@arqueologicaluliana.com

DIMECRES 6 D’OCTUBRE
PROBLEMÀTICA DEL PROCÉS DE REDACCIÓ i
APROVACIÓ
18:00h. La redacció i actualització dels catàlegs municipals.
Problemàtica associada. Sra. Francisca Ambrós, historiadora de
l’art.
18:30h. El patrimoni arquitectònic, la seva catalogació i protecció.
Sra. Neus Garcia Iñesta, arquitecte.
19:00h. Els jaciments arqueològics, criteris de catalogació i
problemàtica associada. Sr. Manel Calvo, doctor en arqueologia.
19:30h. El concepte de paisatge i la seva catalogació. Sr. Miquel
Àngel Escanelles, geògraf.

DIMARTS DIA 5 D’OCTUBRE
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA QÜESTIÓ

20:00h. Taula rodona amb els ponents. S’hi afegeix la Sra.
Magdalena Riera, arqueòloga municipal de Palma.

18:00h. Obertura del Seminari. A càrrec del Sr. Joan Font Massot,
Conseller de Cultura del CIM; Sr. Gabriel Cerdà Buades, Director
General de Patrimoni del CIM; Sra. Maria Barceló Crespí, presidenta
de la Societat Arqueològica Lul·liana.

DIJOUS 7 D’OCTUBRE
LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CATALOGAT.
INTERVENCIONS i RELACIÓ AMB L’ENTORN

18:30h. El perquè de la necessitat de catalogar el patrimoni. Sr.
Miquel Àngel Capellà, doctor en història de l’art.

18:00h. La tutela del patrimoni catalogat per part de l’administració
local. Sr. Antoni Mas i Sr. Jaume Adrover, respectivament tècnic
de patrimoni i tècnic d’administració general de l’àrea d’urbanisme
de l’Ajuntament de Santa Margalida.

19:00h. Legislació vigent vers el patrimoni a Mallorca. Estat de la
qüestió.
Sr. Antoni Lozano, tècnic de patrimoni del CIM.
19:30h. Investigació, valoració i protecció. El catàlegs municipals dins
la cadena de la gestió del patrimoni. Sr. Andreu Ramis, doctor en
història.
20:15h. Taula rodona amb els ponents. S’hi afegeix la Sra. Catalina
Cantarellas, catedràtica d’història de l’art, i el Sr. Martí Lucena,
arquitecte.

18:30h. La intervenció sobre un bé catalogat. Sr. Pere Rabassa
Sansaloni, arquitecte.
19:00h. Catalogació i protecció del patrimoni. Evolució de la qüestió
en el segle XX. Sr. Guillem Rosselló Bordoy, doctor en història.
19:45h. Taula rodona amb els ponents. S’hi afegeix la Sra. Pilar
Simó, arquitecte; i el Sr. Antoni Sbert, arquitecte.

Coordinen: Àngel Llull, arquitecte; Francesca Tugores, doctora en història de l’art
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