PRESENTAT EL II CONGRÉS INTERNACIONAL DE BONES PRÀCTIQUES
EN PATRIMONI MUNDIAL
Servei de Patrimoni Històric
Consell Insular de Menorca

El passat 7 de novembre de 2014 es va presentar al Consell Insular de
Menorca el II Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial,
Persones i Comunitats, amb l'objectiu principal de la participació de la societat,
motiu pel qual estarà al màxim d'obert a les persones i es promourà que sigui la
mateixa societat la que faci propostes. També és un punt de trobada sobre la
gestió dels béns materials i immaterials declarats patrimoni mundial des del
punt de vista dels que hi participen i hi conviuen.
Aquests dos objectius van ser explicats pel Comitè Organitzador del Congrés,
format per la xonsellera de Patrimoni, Cultura i Educació, Maruja Baíllo,
representant del Consell Insular de Menorca; la directora científica i
investigadora del Departament de Prehistòria de la Universitat Complutense de
Madrid, Alicia Castillo, i la secretària científica i professora titular del
Departament de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de Madrid,
Isabel Salto-Weis.

Roda de premsa de presentació del II Congrés

El Congrés, organitzat pel Consell Insular de Menorca juntament amb la
Universitat Complutense de Madrid, tindrà lloc del 29 d'abril al 2 de maig
d'aquest any 2015 a la localitat de Maó, i de moment ja s'han presentat més de
150 comunicacions i pòsters pertanyents a ponents de trenta països diferents.
Tota la informació sobre aquest congrés la podeu trobar a través de la pàgina
web www.congresopatrimoniomundialmenorca.cime.es i de les diferents xarxes
socials com facebook i twitter.

Pàgina web oficial del II Congrés Internacional

Tots som conscients que Menorca està treballant fort per aconseguir que la la
UNESCO declari la candidatura de Menorca Talaiòtica patrimoni mundial de la
humanitat, i el Congrés vol posar el seu gra d'arena per fomentar pràctiques
que fomentin la protecció i la conservació, a fi de ser un lloc de referència per a
estudis sobre el tractament dels béns declarats per la UNESCO com a
patrimoni mundial. Sabem que el que vol dir ser patrimoni mundial ha canviat
molt respecte a aquells primers béns declarats el 1978. Avui dia són molts més
llocs i la llista no s’aturarà de créixer. En el Congrés anterior vam reflexionar
sobre aquest fet; però la realitat s’imposa i hem d'anar més enllà de la mera
crítica als desequilibris, dels discursos colonials i d'altres problemes que han
estat denunciats en nombroses ocasions: cercam ressaltar la part socialment
constructiva de ser patrimoni mundial.

Seguint altes directrius, el passat mes de novembre es van fer diferents
trobades amb associacions de Menorca, tant del món cultural com de l'empresa
o l'educació. Aquestes reunions han servit per rebre idees i propostes de
diferents col·lectius, de manera que s'estan organitzant una sèrie d'activats que
es duran a terme al llarg d'aquests mesos, abans del II Congrés Internacional
de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial. Per començar, el proper dissabte
dia 31 de gener trobarem un envelat a Ciutadella a l'interior del qual tindran lloc
una sèrie d'activitats encaminades a apropar el Congrés i la Menorca Talaiòtica
a la ciutadania.
L'objectiu del Comitè Organitzador és implicar la societat, ja que sense la gent
no té sentit. No només volem escoltar els experts, sinó també la gent del carrer,
el que pensen sobre el seu patrimoni o sobre la mateixa candidatura de
Menorca .

