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BLOC TEMÀTIC I
CULTURA, PATRIMONI CULTURAL I TURISME

Tema 2: El patrimoni cultural.
1. Patrimoni cultural: definició.
2. Patrimoni i identitat cultural.
3. El valor del coneixement.
4. Criteris implícits en el patrimoni i construcció 

patrimonial.
5. Globalització i patrimoni.



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ

El patrimoni és:
- Un bé de valor reconegut.
- Un bé que es transmès (s’hereta).
- Un bé que es gaudeix.

PATRIMONI PATRIMONIUM
PATER PARE

MONIUM VALOR RECONEGUT

ETIMOLOGIA



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

Antiguitat: les creacions han arribat als nostres dies més 
per atzar dels temps que pel desig de permanència, 
encara que es possible advertir al llarg de la història 
com certs béns han sigut objecte d’una estima 
especial que n’ha afavorit l’acumulació i la 
conservació.

DOS ASPECTES el valor material.
el significat que ens transmet.



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

 Alta edat mitjana (s. V-IX): la institució eclesiàstica és 
l’encarregada de protegir aquest patrimoni dipositat en lloc 
sagrat.

A finals del segle VI, el papa Gregori I el Magne va dir:
“No destruïu els temples dels pobles conquerits, únicament retireu els ídols 

pagans, arruixeu-los amb aigua beneïda i construïu els altars amb les 
relíquies.” 

Aquest canvi del significat dels béns implica:
 Adoptar nous hàbits sense interrompre la continuïtat d’us del bé.
 Impedir-ne la destrucció: orfebreria visigoda i San Pedro de la Nave, 

Zamora.



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

 Baixa edat mitjana (s. X-XIV): 
El pelegrinatge a llocs sants per a venerar les relíquies dels primers màrtirs: 

Els béns artístics:
• es converteixen en mitjans per a lloar a Déu; i,
• componen un ric conjunt de béns que en el transcurs del temps es valorarà de 

manera molt diferent.

admirar expressions 
artístiques diferents
 Arquitectures de 

Bizanci.
 Arts islàmiques.

intercanvi d’influències
 S’emporten: mosaics, capitells i 

columnes decorades amb temes 
iconogràfics procedents dels pobles 
evangelitzats.

s’origina un comerç 

espoli
 Pedres.
 Metalls.



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

 Renaixement: moment en què els humanistes del Quattrocento 
estableixen que els seus estudis els porten a una època nova, sense 
connexió amb el passat immediat i que utilitza el model proporcionat 
per l’antiguitat.
El concepte de patrimoni és introduït en la història i en l’art.
En aquest moment es pot fitxar l’inici de la voluntat d’acumular 

amb un sentit de memòria i futur.
Els artistes estudien els edificis antics amb altres ulls; ara, aquestes 

construccions són un ensenyament que han d’aprendre no 
solament per a imitar, sinó per a superar-les.



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

 Renaixement:
Mecenes: 
Els Mèdici a Florència;
Papa Nicolau V;
Papa Pius II:

“Cal conservar esglésies, basíliques i altres llocs sants, però també els edificis de 
l’antiguitat; per això promulga una butla en 1462 que en prohibeix la destrucció i 

imposa multes per a les persones que incompleixen la norma.”

Són artífexs i promotors que conjuguen en les seues actuacions l’estudi valoratiu 
del passat, l’estima estètica i el desig de protecció, articulant uns preceptes 

fonamentals en la consideració del bé com a patrimoni.

Per ordre del papa Juli II, Miquel Àngel va decorar 
la volta entre 1508 i 1512 de la Capella Sixtina. 

Font: autor Jorge Valenzuela A, recuperat el 4 de 
maig de 2018: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vaticano_20
11_(198).JPG

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vaticano_2011_(198).JPG


2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

 Segle XVIII. La Il·lustració. Per a les monarquies absolutes, l’art adquireix una funció 
doble: com a signe visible del seu poder i com a mitjà per a fomentar el 
coneixement.
 Per a impulsar la cultura i l’estima per les arts, Felip V funda el 1752 la Reial 

Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, dipositària del saber i difusora del gust 
artístic.

 El patrimoni jutja els béns amb l’aspiració que les formes tinguen permanència, ja 
que es considera que transmeten un coneixement i són manifestacions de 

l’acció de l’esser humà.
 Creació de les acadèmies com a institucions responsables dels 

béns.
 Al final d’esta centúria, s’obrin al públic les col·leccions privades i 

les biblioteques.

PRINCIPALS 
APORTACIONS



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

 Segle XIX. Hi ha un canvi de la titularitat dels béns artístics i monumentals implantat pel nou 
règim polític després de la Revolució Francesa. La dissolució de l’Antic Règim i la 
transformació de l’estructura social, els béns historicoartístics que pertanyien a la corona, a 
l’aristocràcia i al clergat canviaran de posseïdor, i passaran la titularitat a la sobirania de la 
nació. 

 APORTACIONS:
 Mentalitzar en l’estima dels béns heretats l’estat i la societat que emergeix de la revolució 

industrial. 
 Competència de l’estat en matèria artística:

Dotar-los d’un significat d’acord amb la nova societat, amb la intenció de fomentar-ne 
l’estima i la conservació.

 La definició de bé: monument historicoartístic.
 S’adopten les doctrines europees referides a la restauració.
 S’estableix l’organització administrativa per a tenir-ne cura i mantenir-los.



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ
BREU RECORREGUT HISTÒRIC

 Segle XX: 
S’ha de replantejar la justificació de la seua protecció: tornar a 

definir aquests béns perquè l’avanç de la història de l’art, de 
l’arqueologia i de l’antropologia amplia el coneixement i el 
desig de conservar altres tipus de béns. Per les mateixes raons 
s’ha de reformar l’administració perquè la gestió siga eficaç i 
en consonància amb la nova centúria.
 Inici del turisme que ocasiona conflictes i actuacions negatives 

en els béns patrimonials, però també presenta models de gestió 
eficaç. 



VELL MODEL: 
Patrimoni historicoartístic

NOU MODEL: 
Patrimoni cultural

Restringit. Criteris de selecció i 
valorització en raó del factor temps 
(testimonis històrics i/o arqueològics) i 
valors artístics i de representativitat 
(escassetat, excepcionalitat).

Obert. Manifestacions de les identitats culturals de les 
diferents col·lectius a través del temps. La identitat 
del present representa únicament la última fase d’un 
procés humà inacabat. Importància de les termes 
tradició/tradicional per a delimitar el sentit de 
continuïtat de determinats components culturals.

Elitista. Centrat principalment en les 
creacions humanes més singulars, 
generalment vinculats a les elits de 
poder.

Creacions culturals que han de testimoniar els modus 
de vida, valors i creences, tant dels diferents grups 
socials que la conformen com de la pròpia societat 
en sí.

Centrat fonamentalment en la 
denominada cultura material.

Abarca tant la cultura material como la immaterial. 
Expressions de la identitat ètnica d’un poble i de la 
seua conformació a través de la història.

Limitada a la producció de béns, 
mobles i immobles, facturades per 
l’ésser humà.

Inclusió dels paisatges culturals entre els béns a 
valoritzar i protegir. Naturalesa (territori) i ser humà 
com realitat indissociable. Font: J. Agudo Torrico (1999, pàg. 41).



2.1. PATRIMONI CULTURAL: DEFINICIÓ

Francisca Hernández defineix patrimoni com 
“[...] el conjunt de béns culturals, materials i 
immaterials, que, sense límit de temps ni de 

lloc, han sigut heretats dels antecessors i 
s’han reunit i conservat amb l’objectiu de ser 

transmesos a les generacions futures [...]” 
(2002, pàg.15-16).



2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL
RELACIÓ PATRIMONI-IDENTITAT

•PATRIMONI és el conjunt de creacions realitzades per un 
poble al llarg de la seua història, les quals el distingeixen 
dels altres pobles i li donen el seu sentit d’identitat.

•PATRIMONI CULTURAL o ANTROPOLÒGIC és el que 
identifica els grups humans com el conjunt de béns que 
una comunitat, grup o la humanitat ha anat elaborant al 
llarg del seu desenvolupament social i històric, i que 
adquireixen un caràcter de testimoni i reflex de la 
identitat cultural.



REQUISIT

Aquestes manifestacions, perquè siguen 

considerades com a patrimoni cultural d’una 

societat/poble/ètnia, han de ser:

 RECONEGUDES, 

 ACCEPTADES, i 

 ASSUMIDES

com a patrimoni per 
aquella col·lectivitat.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL



El patrimoni és una construcció sociocultural, tal com afirma 
Llorenç Prats (1997), per diverses raons:

• No existeix en la natura, és a dir, no és una cosa 
donada.

• No és un fenomen social universal, és a dir, no es 
produeix en totes les societats ni en totes les èpoques 
històriques.

• És un artifici ideat per algú dins d’un procés col·lectiu en 
un lloc i moment i per a una finalitat concreta.

• És històricament canviant, segons criteris o interessos.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL



CARACTERÍSTIQUES DEL PATRIMONI

Pot ser inventat a través de “[…] processos 
de descontextualització i recontextualització 

[…]” (Prats, 1997, pàg. 20).
Per a ser efectiu, legitimat, ha d’estar 

consensuat. És a dir, hem de situar-lo en un 
determinat context social, polític i cultural.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL



QUI CONSTRUEIX, PER TANT, EL 
PATRIMONI?

El patrimoni el construeixen molts 
AGENTS: 

1.Societat. 
2.Administració.
3.Grups de pressió.
4.Experts/es, etc.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL



Així doncs, conèixer el patrimoni implica tres ACCIONS BÀSIQUES:

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL

Accions per a la preservació del jaciment arqueològic de Machu-Pichu 
(Perú). Font: fotografies de l’autora (2016).

Comprendre’l.
Conservar-lo.
Transmetre’l.



PER TANT:
 Patrimoni és el que identifica els grups humans i els 

diferència.
 Són monuments, arquitectura, música, història, festes, 

tradicions, tecnologia, etc.
 Simbolitza, per tant, un bé de valor, que es transmet, 

s’hereta i, al mateix temps, es gaudeix.
 Està constituït no únicament per obres del passat, sinó per 

la cultural viva actualment.
Per estes raons, podem equiparar patrimoni i cultura.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL



Segons J. L. Alonso Ponga (1997), el patrimoni presenta una sèrie de VALORS 

inqüestionables:

 Valor d’ús: en patrimoni, determinar que un bé tinga funcionalitat o que satisfaça 

alguna necessitat material genera sovint un conflicte; convé recordar la utilitat 

immaterial de molts béns culturals.

 Valor formal: fa referència a l’estima que pot arribar a tenir el públic cap a ell, 

perquè desperta emocions, pel plaer que proporciona la seua estètica o per altres 

qualitats sensibles que presenta el bé cultural.

 Valor simbòlic-comunicatiu: els béns del passat són el mitjà de comunicació entre les 

persones que els van produir o van utilitzar i els receptors actuals. En definitiva, el 

patrimoni té un caràcter simbòlic, és a dir, té capacitat per a representar, mitjançant 

un sistema de símbols, una identitat determinada.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL



Quins ELEMENTS podem considerar com a patrimoni?
Els MONUMENTS: obres arquitectòniques, d’escultura o de 

pintura, elements o estructures de caràcter arqueològic, 
inscripcions, cavernes i 
grups d’elements que 
tinguen un valor universal 
excepcional des del punt de
vista de la història, de l’art 
o de la ciència.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL

Mesquita de Còrdova. Font: autoria Pistachoveloz, recuperat el 4 de maig de 
2018: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mezquita_de_C%C3%B3rdoba_-

_Techo.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mezquita_de_C%C3%B3rdoba_-_Techo.jpg


Quins ELEMENTS podem considerar com a patrimoni?
Els CONJUNTS: grups de construccions, aïllades o reunides que, 

per la seua l’arquitectura o per la seua integració en el 
paisatge, adquireixen un valor 
universal excepcional des del 
punt de vista de la història, 
de l’art o de la ciència.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL

Olvera, coneguda com la perla blanca, en la comarca de la Serra de 
Cadis. Font: Andaluciatipica.com, recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://www.andaluciatipica.com/blog/olvera-tesoro-patrimonial-los-
pueblos-blancos/

https://www.andaluciatipica.com/
https://www.andaluciatipica.com/blog/olvera-tesoro-patrimonial-los-pueblos-blancos/


Quins elements podem considerar com a patrimoni?
Els LLOCS: obres de l’ésser humà o obres conjuntes de l’ésser 

humà i la natura, així com les zones, incloent-hi els llocs 
arqueològics, que tinguen 
un valor universal excepcional 
des del punt de vista històric, 
estètic, etnològic o 
antropològic.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL

Jaciment arqueològic de Segóbriga (Conca). Font: Parc Arqueològic de 
Segógriga, de la Diputació Provincial de Conca, recuperat el 4 de maig de 

2018: http://www.segobriga.org/images/segobriga2.jpg?crc=432205910

http://www.segobriga.org/
http://www.segobriga.org/images/segobriga2.jpg?crc=432205910


2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL

Patrimoni 
cultural

Béns 
culturals 
materials

Béns mobles

Béns immobles
Béns 

culturals 
immaterials

CATALOGACIÓ DEL PATRIMONI



UNESCO 
Organització de les Nacions Unides 

per a l’Educació, la Ciència i la Cultura

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL

Patrimoni 
cultural

Béns 
tangibles

Béns mobles

Béns 
immobles

Béns 
intangibles



1. Tangible: “El patrimoni tangible és l’expressió de les cultures a través 
de grans realitzacions materials.”
1. El patrimoni tangible moble comprèn els objectes arqueològics, històrics, 

artístics, etnogràfics, tecnològics, religiosos i els d’origen artesanal o 
folklòric que constitueixen col·leccions importants per a les ciències, la 
història de l’art i la conservació de la diversitat cultural del país.

2. El patrimoni tangible immoble està constituït pels llocs, edificacions, 
obres d’enginyeria, centres industrials, conjunts arquitectònics, zones 
típiques i monuments d’interès o valor rellevant. Són obres o produccions 
humanes que no poden ser traslladades d’un lloc a un altre, siga perquè 
són estructures, siga  perquè mantenen una relació inseparable amb el 
territori.

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL



2. Intangible: el patrimoni intangible 
està constituït per la part invisible 
que resideix en l’esperit mateix 
de les cultures. Està integrat, 
entre altres elements, per la 
poesia, els ritus, les formes de 
vida, la medicina tradicional, la 
religiositat popular i les 
tecnologies tradicionals de la 
nostra terra. 

2.2. PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL

Representació del Misteri d’Elx (2013). Font: Francisco-Manu-Gomez, 
recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g661469-d5039752-
Reviews-Misteri_D_Elx-

Elche_Costa_Blanca_Province_of_Alicante_Valencian_Country.html#p
hotos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7

Patrimoni Alimentari d'Equador. Font: Ministeri de Cultura i Patrimoni 
d'Equador, recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/mas-de-200-huecas-
gastronomicas-se-capacitan-en-quito/

https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g661469-d5039752-Reviews-Misteri_D_Elx-Elche_Costa_Blanca_Province_of_Alicante_Valencian_Country.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/mas-de-200-huecas-gastronomicas-se-capacitan-en-quito/


PATRIMONI CULTURAL
CATEGORIES BÉNS TANGIBLES BÉNS INTANGIBLES

HISTÒRICO-
MONUMENTAL

•Conjunts històrics
•Coves
•Jaciments arqueològics

• Arquitectura civil
• Arquitectura militar
• Arquitectura religiosa

• Història
• Oficis artesanals (esmoladors)

HISTÒRICO-
ARTÍSTIC

•Béns mobles historicoartístics:
• Pintures
• Escultures
• Arts decoratives: orfebreria, porcellana, ceràmica, 
coberteries, llums, ebenisteria, etc.

•Béns bibliogràfics i documentals (arxius històrics)

• Dansa
• Música
• Teatre

ETNOGRÀFICO-
TRADICIONAL

• Arquitectura popular (molins, barraques…)
• Vestits (vestimenta i ornaments)
• Eines, màquines i útils (telers, boixets..)

• Activitats econòmiques tradicionals (vímet)
• Festes i mercats
• Costums
• Esports populars (petanca, pilota valenciana, 

etc.)
• Oral: peculiaritats lingüístiques, acudits, 

refranys, mites i llegendes, narracions, etc.

BÉNS MIXTOS 
CULTURALS-
NATURALS

• Paisatges culturals:
• Paisatges urbans
• Paisatges rurals
• Paisatges arqueològics
• Paisatges industrials

• Jardins històrics

PATRIMONI 
NATURAL

• Parcs naturals
• Paisatges naturals



2.3. EL VALOR DEL CONEIXEMENT
Juntament amb el patrimoni biològic, els humans tenen un únic i 

indiscriminable patrimoni cultural, conformat per la diversitat cultural, 

que no es transmet genèticament sinó per mitjà de l’aprenentatge.

El patrimoni cultural es necessari per a viure i, per tant, s’hereta i s’usa.

En aquest procés es transforma, hi ha innovacions totals o parcials i 

elements que cauen en desús o adquireixen noves funcions i 

significats.

Suggereix Llorenç Prats (1997) que, des de l’estudi i gestió del patrimoni 

cultural pot ser més interessant la seua concepció com a coneixement 

(incloent-hi l’artístic), que com a conjunt de béns o relíquies.



QUÈ CONSIDEREM PATRIMONI?

QUINES CARACTERÍSTIQUES HA DE REUNIR?

COM I QUI DECIDEIX QUÈ ÉS “PATRIMONIABLE”?

2.4. CRITERIS IMPLÍCITS EN EL PATRIMONI I 
CONSTRUCCIÓ PATRIMONIAL



Joan Prat (1993) pensa que un element pot ser considerat 

“patrimoniable” si reuneix aquests criteris:

1.Escassetat-abundància: si és escàs adquireix un valor d’ús, de 

forma i simbòlic més elevat.

2.Funcionalitat-inutilitat: béns del passat que han perdut el valor d’ús 

constitueixen objectes a salvaguardar.

3.Valor afegit: relacionat amb valors estètics establits.

2.4. CRITERIS IMPLÍCITS EN EL PATRIMONI I 
CONSTRUCCIÓ PATRIMONIAL



Altres autors, com J. L. Alonso Ponga (1997), 
consideren que en la societat occidental
hi ha unes constants sobre les quals es 

construeix el patrimoni etnològic:
1. L’antiguitat.
2. La temporalitat.
3. L’exclusivitat.

2.4. CRITERIS IMPLÍCITS EN EL PATRIMONI I 
CONSTRUCCIÓ PATRIMONIAL

NO SÓN
excloents

determinants



El factor determinant del patrimoni és el seu caràcter simbòlic, “[...] 
la seua capacitat per a representar simbòlicament una identitat 

[...]” (Prats, 1997, pàg. 22).
L’origen de la construcció de patrimoni, històricament, ve del 

Romanticisme. Un Romanticisme davant de la Il·lustració i la seua 
racionalitat; l’individu enfront de la col·lectivitat; les forces interiors 

enfront de la tecnologia i la raó.

Estableix tres criteris que determinen la construcció sociocultural de 
patrimoni: natura, història i inspiració creativa o geni.

2.4. CRITERIS IMPLÍCITS EN EL PATRIMONI I 
CONSTRUCCIÓ PATRIMONIAL



POOL PATRIMONIAL, Llorenç Prats (1997)

NATURAHISTÒRIA

INSPIRACIÓ CREATIVA

CONTEXT

ELEMENTS 
“PATRIMONIALITZABLES”



Aquests criteris, natura, història i inspiració creativa 
constitueixen un pool: una col·lecció hipotètica de 
possibilitats, un magatzem abstracte de tots els referents 
patrimonials.

Qualsevol cosa (material o immaterial) procedent de la 
natura (indòmita, no manipulada per l’ésser humà), la història 
(“el temps fora del temps”, ple d’herois i gestes) i la inspiració 
creativa (la genialitat de l’individu, la imaginació enfront de 
la imitació) s’inclouen dins dels límits del triangle.

2.4. CRITERIS IMPLÍCITS EN EL PATRIMONI I 
CONSTRUCCIÓ PATRIMONIAL



Aquests referents són activats per versions ideològiques 
(en el sentit d’idees i valors previs relacionats amb 
interessos) de les diferents versions de la identitat, de la 
realitat. Per tant, cap activació patrimonial és neutral o 
innocent, sinó una construcció sociocultural.

Serà la societat (poders polítics, mitjans de 
comunicació, grups socials, etc.), l’agent responsable 
de l’activació patrimonial.

2.4. CRITERIS IMPLÍCITS EN EL PATRIMONI I 
CONSTRUCCIÓ PATRIMONIAL



Segons l’antropòloga Lourdes Arizpe, les telecomunicacions, els mitjans 
audiovisuals i internet han fet possible que la gent conega patrimonis 
llunyans.

2.5. GLOBALITZACIÓ I PATRIMONI

Accés virtual a l’exposició permanent del Museu 
Arqueològic Nacional (MAN). Font: Museu 

Arqueològic Nacional (MAN).

Font: Biblioteca Valenciana (BIBALDI), encarregada de 
digitalitzar, preservar i difondre els fons del patrimoni bibliogràfic i 

documental de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

http://www.man.es/man/home.html
http://manvirtual.es/
http://www.bivaldi.gva.es/va/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bv.gva.es/screens/biblioteca_val.html


 La globalitat està canviant la percepció i 
comprensió del llegat cultural del passat.
 El turisme pot ser un sistema idoni de preservació 

del patrimoni si les accions turístiques tenen una 
coherència cultural bàsica: ha de conduir tant al 
respecte de la diversitat cultural com del 
patrimoni cultural.
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 Bibliografia específica:
•Agudo Torrico, J. (1999). Patrimonio etnológico e inventarios. Inventarios para conocer, 
inventarios para intervenir. En Encarnación Aguilar (coord.), Patrimonio etnológico. Nuevas 
perspectivas de estudio (pp. 52-69). Granada: Comares.

•Alonso Ponga, J. L. (1997). Patrimonio cultural y patrimonio etnográfico. En Ángel Aguirre 
(ed.), Cultura e identidad: introducción a la Antropología (pp. 203-209). Barcelona:  
Bardenas.

•Hernández, Francisca. (2002). El patrimonio cultural: la memoria recuperada. Gijón: TREA.
•Prat, Joan. (1993). Antigalles, relíquies i essències: reflexions sobre el concepte de patrimoni 
cultural. Revista d'Etnologia de Catalunya, 3, 122-131. Recuperat el 2 de novembre de 2017, 
de http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/48515/56551

•Prats, Llorenç. (1997). El patrimonio como construcción social. En Llorenç Prats, Antropología 
y patrimonio (pp. 19-38). Barcelona: Ariel.

•Prats, Llorenç. (1998). El concepto de patrimonio cultural. Revista Política y Sociedad, 27, 63-
76. Recuperat el 2 de novembre de 2017, de 
https://es.scribd.com/document/235538331/prats-el-concepto-de-patrimonio-cultural-pdf

 Bibliografia general:
•Martos, Marta. (2016). Herramientas para la gestión turística del patrimonio cultural. Manual 
para gestores culturales. Gijón: TREA.

•Prats, Llorenç. (1997). Antropología y patrimonio. Barcelona: Ariel.

https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/48515/56551
https://es.scribd.com/document/235538331/prats-el-concepto-de-patrimonio-cultural-pdf
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf


Agraïments:

A María José Pastor-Alfonso per dissenyar aquesta assignatura i actualitzar-la 

any rere any i a tot l’equip docent que l’imparteix. En especial, a Sergi Ferreres 

i Helena Cabrera per les seues aportacions al llarg dels anys; i a Rocío de 

Frutos i Alicia Ferrández pels seus consells enriquidors.

Material docent admès en la Convocatòria de suport lingüístic a l'elaboració 

de materials docents en valencià i anglès 2017, publicat al Butlletí Oficial de la 

Universitat d'Alacant (BOUA) el 22 de febrer de 2017. D’acord al punt 7 sobre 

la Publicació dels materials, aquests són depositats en el Repositori de la 

Universitat d’Alacant per això, aquest treball està subjecte a una llicència de 

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de 

Creative Commons

https://sl.ua.es/es/documentos/convocatorias/anexo-md17-18-pdf.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4073.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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