MALLORCA

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del Consell de Mallorca és el líder del
projecte. Aquest departament és el que, d’acord amb
l’article 2 e) del Decret de Presidència pel qual es
determina l’organització del Consell Insular de
Mallorca, de data 16 de juliol de 2019 (BOIB núm. 99
de 18 de juliol de 2019), exerceix les competències
relatives al patrimoni monumental, cultural, històric,
artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de
Mallorca.
Però, més concretament, qui durà a terme aquest
projecte serà la Unitat del patrimoni historicoindustrial
de la Direcció Insular de Patrimoni. Aquesta unitat,
entre d’altres, desenvolupa projectes de recerca i
recuperació del patrimoni preindustrial lligat a la
ruralia de Mallorca (construccions tradicionals −molins,
cellers, sínies, tafones...− i tècniques i oficis
relacionats). A més de rehabilitar aquestes
construccions, en fomenta la reutilització o la
dinamització en el marc del desenvolupament
sostenible i la gestió de projectes d’àmbit europeu
sobre aquesta temàtica.

Persona de contacte:
Aina R. Serrano Espases
Coordinadora de la Unitat del
patrimoni historicoindustrial

E-mail:

Adreça web:

phi@conselldemallorca.net

Consell de Mallorca

CATALUNYA

El representant de Catalunya és l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU). L’IRMU és una fundació privada
que neix al juliol de 2003 i té la seu al Mas de la Coixa
(Ribera d’Ebre, Terres de l’Ebre). El principal objectiu és
donar suport i difondre els projectes d’investigació i de
difusió cultural dels centres i instituts d’estudis de
recerca local i comarcal dels territoris de parla
catalana, entitats sense finalitat de lucre que treballen
per la recerca, el patrimoni i la cultura de l’entorn més
immediat. En total, són unes 400 entitats.
L’IRMU ha participat en el disseny de la metodologia
que ha generat el gestor de continguts sobre el que es
realitzen actualment diferents inventaris del patrimoni
cultural immaterial. Aquesta eina és la que usarem els
socis per gestionar la informació de cadascun dels
paisatges culturals agraris en què treballem.
Per desenvolupar aquest projecte, l’IRMU ha triat
l’associació PRIORITAT. Aquesta entitat nascuda l’any
2008 en el marc de la societat civil, té com a principal
objectiu promoure i coordinar la candidatura del
Priorat a paisatge cultural agrícola de la UNESCO.

Persona de contacte
IRMU:
Mª Carme Jiménez
Fernández
Directora-gerent

E-mail:

Adreça web:

mcarme@irmu.org

www.irmu.cat

Persona de contacte
PRIORITAT:
Roser Vernet Anguera
Coordinadora de l’entitat

E-mail:

Adreça web:

coordprioritat@gmail.com

http://ipcip.cat/
http://prioritat.org/

OCCITÀNIA

Per part de la regió francesa d’Occitània, el soci del
projecte és l’Ajuntament de Roquefort-sur-Soulzon,
a través de El Saloir, una entitat dedicada al patrimoni
de Roquefort. El Saloir, rep el nom de les atingues
bodegues de sal on els cabanières salven el formatge
per afavorir-ne la conservació.
El Saloir es considerat com un taller, un centre de
recursos i documentació dedicat a la història de
Roquefort; alhora també és un espai propici per la
investigació i el desenvolupament de diferents
patrimonis (tangible i intangible).
El Saloir treballa en cooperació amb les institucions
locals,
departamentals,
regionals,
nacionals
i
internacionals, però també amb el conjunt dels actors
locals i del teixit associatiu.
El Saloir constitueix, en definitiva, un espai de vida i
d’animació implantat al cor del poble de Roquefort.

Persona de contacte:
Katia Fersing
Responsable i coordinadora
de El Saloir

E-mail:
le.saloir@roquefort.com

