
 

 

 

Requisits per a la integració a la xarxa d’entitats de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

2023 

 

Davant les noves peticions d’integració a l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 
(OPEI), i de la necessitat de cobrir àmbits temàtics i territorials que romanen fora de l’abast 
d’aquesta xarxa d’entitats, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 
(DGCPAC) proposa recomposar l’OPEI.  

Definim l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial com, essencialment, una xarxa 
d’entitats especialitzades en la recerca, protecció i divulgació del patrimoni etnològic. El seu 
funcionament està basat en la colꞏlaboració i l’intercanvi de coneixements entre les diferents 
entitats que el composen; la seva coordinació recau en el Servei de Recerca i Protecció del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal és conèixer 
puntualment i de manera actualitzada la situació del patrimoni etnològic català en tots els seus 
vessants. L'Observatori desenvolupa diverses funcions: 

- Identifica oportunitats de recerca i la promou 
- Detecta amenaces que posen en perill el patrimoni etnològic del nostre país 
- Organitza activitats de difusió de la recerca etnològica promoguda des de la 

Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, així com del 
patrimoni etnològic en general 

- Organitza jornades de caràcter internacional, nacional o local sobre patrimoni 
etnològic 

- Difon activitats relacionades amb el patrimoni etnològic 

 

Les entitats que vulguin integrar-se a l’OPEI han de reunir les següents característiques: 

1. Especialització en la recerca, protecció i divulgació del patrimoni etnològic, en qualsevol 
de les seves formes (moble, immoble i/o immaterial).  

2. En el cas que l’objectiu o missió d’aquestes entitats no sigui específicament la 
salvaguarda del patrimoni etnològic, hauran de tenir una unitat específica dins del seu 
esquema organitzatiu dedicada a aquest propòsit, i/o personal especialitzat dedicat a 
aquesta tasca. S’entén per personal especialitzat antropòlegs o antropòlogues o, en el 
seu defecte, professionals de l’àmbit de les humanitats o del patrimoni cultural amb 
coneixements amplis sobre patrimoni etnològic. 

3. Tradició en la recerca, protecció i/o divulgació del patrimoni etnològic. 

4. Comptar amb equip i infraestructura suficients per desenvolupar les activitats que li 
pertoquin en virtut de la seva pertinença a l’OPEI. 

5. Comptar amb recursos econòmics propis que garanteixin l’estabilitat tant de l’equip humà 
com dels equipaments necessaris per desenvolupar els seus compromisos. En el cas 
d’entitats de caràcter voluntari, hauran de demostrar la seva estabilitat en el període 
immediatament anterior (mínim tres anys) com a garantia d’estabilitat futura. 



 

 

6. Definir i justificar un àmbit d’especialització dins dels patrimoni etnològic, ja sigui temàtic 
o territorial, o bé ambdues coses.  

7. Compromís amb la participació activa en programes i accions conjuntes de la xarxa. 

8. Compromís en el manteniment d’una comunicació fluïda i permanent tant amb el Servei 
de Recerca i Protecció com amb la resta d’entitats integrants de la xarxa. 

9. Compromís amb la salvaguarda del patrimoni etnològic, motiu pel qual haurà d’atendre 
tant les consultes del Servei de Recerca i Protecció i com les de la resta d’entitats 
integrants de la xarxa relacionades amb el seu àmbit d’especialització. 

 

Les entitats que desitgin integrar-se a la xarxa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i 
Immaterial hauran de presentar un document de candidatura en què es demostri que compleixin 
amb els requisits 1 o 2, 3, 4 i 5, defineixin l’àmbit o àmbits d’actuació del punt 6, i expressin el 
seu acord amb els compromisos 7, 8 i 9. També hauran d’exposar els eixos de treball prioritaris 
que pretenen desenvolupar en els propers dos anys, sense entrar en el detall de la seva 
execució. Aquest document ha de tenir una extensió màxima de 15 pàgines o de 7.500 paraules. 

Es valorarà positivament la participació en el passat en la xarxa de l’Observatori del Patrimoni 
Etnològic i Immaterial i la no integració en altres xarxes de característiques semblants. La 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural vetllarà perquè la composició 
final estigui equilibrada tant des del punt de vista territorial com temàtic. 

La integració en l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial serà regulada per un conveni 
amb el Departament de Cultura. 

Les entitats candidates han d’enviar la seva proposta a observatori.cultura@gencat.cat abans 
del 24 d’abril de 2023. 

 

 

 


