ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL II CONGRÉS INTERNACIONAL DE BONES
PRÀCTIQUES EN PATRIMONI MUNDIAL
Departament de Patrimoni Històric
Consell Insular de Menorca
El II Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial:
Persones i Comunitats, organitzat pel Consell Insular amb la Universitat
Complutense de Madrid i que es va celebrar a Menorca entre el passat 29
d'abril, i el dissabte, 2 de maig, va comptar amb la participació de 125 persones
procedents de 22 països de diferents continents. Cal destacar la qualitat
d'aquests participants, ja que bona part forma part d'ICOMOS, a més de ser els
principals experts en patrimoni i bones pràctiques dels seus respectius països
d'origen.
Així ho va explicar el Comitè Organitzador del Congrés, la consellera de
Cultura, Patrimoni i Educació, Maruja Baíllo, i el seu director insular, Cristóbal
Marqués, així com Alicia Castillo i María Ángeles Querol, la primera
investigadora postdoctoral i professora del Departament de Prehistòria de la
Universitat Complutense de Madrid i la segona catedràtica de Prehistòria
d'aquest centre universitari.

Es van presentar al voltant de 60 comunicacions repartides en 6 sessions:
cooperació, agents implicats, enriquiment, percepció i interpretació, resolució
de conflictes i implicació social i accions transversals.
El congrés va tenir una àmplia repercussió a les xarxes socials, al ser seguit en
directe a través del web del Consell Insular, www.cime.es. L’esdeveniment
també va disposar d’una pàgina web on s'exposaven tots els temes de debat:
www.congresopatrimoniomundialmenorca.cime.es., A més dels 1.500
seguidors a Facebook i més de 500 a Twitter.

Maruja Baíllo, la consellera de Cultura, Patrimoni i Educació, va agrair la
col·laboració del Govern balear, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i de les
empreses Gin Xoriguer i La Caixa, així com de Campus Moncloa.
Es van aconseguir els reptes fixats per a la segona edició del Congrés
Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial, els seus
organitzadors s'havien proposat realitzar «noves lectures» sobre el que aquests
béns culturals signifiquen i treballar perquè a les persones que desconeixen
aquest camp els resulti més proper. I segons el parer d'Alicia Castillo,
codirectora del congrés, el resultat «no ha pogut ser millor».
Així, durant tres dies, prop de 130 persones especialitzades en patrimoni i
arribades de racons de tot el món han participat en sessions de treball que
s'han traduït en un bon nombre de propostes a les quals ara toca donar forma.
Són conscients que «queda molt treball per fer», però també que es «va pel
bon camí», va explicar Castillo, qui confia molt en el sistema de treball adoptat,
que defineix com «un laboratori d'experimentació d'idees», per aconseguir
l'objectiu que s'han marcat, que no és un altre «que intentar regenerar la
connexió entre les persones i el patrimoni».

