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BLOC TEMÀTIC III
ACTIVACIÓ DEL PATRIMONI

Tema 8: Altres formes de presentar el 
patrimoni. La interpretació.

1.Conjunts patrimonials.
2.Recreacions patrimonials.
3.Museus a l'aire lliure. Eco-museus.
4.Cascos històrics.
5.La interpretació.



Tipus de conjunts 
patrimonials

Monuments

Conjunts històrics

8.1. CONJUNTS PATRIMONIALS



8.1. CONJUNTS PATRIMONIALS

El patrimoni es presenta en diferents espais i escenaris:
 MONUMENTS O EDIFICIS HISTÒRICS: castells, esglésies, fàbriques, 

etc. Podem entendre el concepte de monuments a partir de la 
definició oferida pel Consell d'Europa al Conveni per a la 
salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic d'Europa (1985) “[...] 
totes les realitzacions especialment rellevants pel seu interès 
històric, arqueològic, artístic, científic, social o tècnic, 
compreses les instal·lacions o els elements decoratius que 
constitueixen part integrant d’estes realitzacions.”

Logo Consell d’Europa. Font: autor Jotapoint, recuperat el 14 d’abril de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Asamblea_Parlamentaria_Consejo_Europa.png

http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:73f8d55e-17db-4676-9d80-962fb58eb3b7/1985-convencion-granada.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Asamblea_Parlamentaria_Consejo_Europa.png


Segon F. Hernández (2002), la conservació d’estos llocs no ha de dirigir-se 
únicament a problemes arquitectònics i urbanístics, també s’ha de tindre en 
compte plantejaments socials, econòmics i funcionals, adaptant-la a la vida 
contemporània mitjançant la interacció entre el teixit urbà, habitants i visitants.
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Al llarg de la història, els monuments pateixen una sèrie de canvis i 
transformacions que afecten tant a la seua estructura com al seu ús i 

funció.

Cada monument és un cas singular a l’hora d’abordar la seua protecció, 
conservació i valoració.

Els actuacions integrals han de realitzar-se per equips multidisciplinaris, amb 
l’objectiu de recuperar les característiques originals i d’identitat cultural.



El patrimoni es presenta en diferents espais i escenaris:
CONJUNTS HISTÒRICS O CENTRES HISTÒRICS: considerat com a espais vius 

de monuments, tradicions i costums, és a dir, són “assentaments humans 
vius, fortament condicionats per una estructura física provinent del passat, 
recognoscibles com a representatius de l'evolució d'un poble”, segons la 
Carta de Quito, 1977.
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Base de dades de Béns immobles del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport. Font: Ministeri, recuperat el 

14 d’abril de 2018: 
http://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmu
ebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&languag

e=es

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/1473/1639
http://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es


Per açò els objectius bàsics de qualsevol actuació en els conjunts 
històrics o centres històrics hauran de ser:
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1.Conservar i valorar els edificis històrics.

2.Recobrar el teixit urbà de carrers, places, habitatges, jardins i horts.

3.Respectar la morfologia i estètica dels edificis (dimensions, color, etc.).

4.Recuperar les relacions de la ciutat amb el seu entorn natural i 
artificial.

5.Recuperar i dinamitzar les funcions pròpies d'una ciutat 
contemporània.



Exemple: Conjunt Patrimonial i Turístic Medina Nogalte
es localitza en el marge esquerre de la Rambla de 
Nogalte, en ple casc urbà de Puerto Lumbreras i en un 
dels punts més elevats del municipi. Destaquen la 
fortalesa medieval islàmica construïda en el segle XII 
(Castell de Nogalte) i les nombroses cases cova (més 
d'un centenar) excavades en les entranyes de l'entorn 
del castell, que es constitueixen com un dels 
enclavaments troglodites més singulars del Sud-est 
peninsular.

8.1. CONJUNTS PATRIMONIALS

Patrocinadors del Conjunt Patrimonial i Turístic Medina Nogalte. 

http://www.medinanogalte.com/medinanogalte/index.php?seccion=turismo&turismo=2
http://www.medinanogalte.com/medinanogalte/index.php?seccion=turismo&turismo=2


Conjunt Patrimonial i Turístic Medina Nogalte
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Detall d’un mur del Castell de Nogalte on 
s’aprecia la part original i la part restaurada. 
Font: autor Wikipuerto, recuperat el 14 d’abril 
de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castill
odeNogalte16.JPG

Cases coves tematitzades i en la cima del 
cerro el Castell de Nogalte. Font: autor 
Wikipuerto, recuperat el 14 d’abril de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panor
%C3%A1mica_del_Cerro_del_Castellar.jpg

Panels dedicats a l’agricultura tradicional de 
Puerto Lumbreras. Font: autor Wikipuerto, 

recuperat el 14 d’abril de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vida_

y_tradiciones_en_las_casas_Cueva.JPG

Espai de benvinguda amb panels dedicats als oficis 
artesanals en Puerto Lumbreras en la casa taller del 

Artesano. Font: autor Wikipuerto, recuperat el 14 
d’abril de 2018: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panel_dedi
cado_al_trabajo_del_cantero_en_la_entrada_a_la_

casa_taller_del_Artesano.JPG

http://www.medinanogalte.com/medinanogalte/index.php?seccion=turismo&turismo=2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CastillodeNogalte16.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panor%C3%A1mica_del_Cerro_del_Castellar.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vida_y_tradiciones_en_las_casas_Cueva.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panel_dedicado_al_trabajo_del_cantero_en_la_entrada_a_la_casa_taller_del_Artesano.JPG


8.2. RECREACIONS PATRIMONIALS
 Podem entendre les recreacions patrimonials com el conjunt 

de tècniques recreatives i lúdiques utilitzades com a eines 
interpretatives del patrimoni. Es plasma en els ESPAIS i LLOCS 
PATRIMONIALS a través de: 
animacions; 
 teatralitzacions; 
desfilades; o, 
performans culturals (entesa com l'escenificació de rituals, 

cerimònies, esdeveniments, activitats de la vida quotidiana 
i altres expressions culturals, incloent les recreacions 
històriques).



8.2. RECREACIONS PATRIMONIALS

Tipus de 
recreacions patrimonials

Museus

Patrimoni in situ

Centres d’interpretació

Territoris-museu



ESPAIS PATRIMONIALS ELS PODEM CLASSIFICAR EN:
1.Museus: escenaris de la presentació del patrimoni moble per 

excel·lència, que utilitzen diferents estratègies:
Exposicions:
 permanent clàssica;
 itinerants; i,
 temporal.

Mostra acumulativa d'objectes (dipòsit visitable).
Exposició escenogràfica, contextualitzant els objectes.
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Visites guiades a les instal·lacions del Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ). Font: MARQ, recuperat el 
14 d’abril de 2018: http://www.marqalicante.com/Paginas/es/EL-MUSEO-P13-M3.html

http://www.marqalicante.com/
http://www.marqalicante.com/Paginas/es/EL-MUSEO-P13-M3.html


Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro de Petrer 
(Alacant)

 Obert al públic en 1999, compta amb una planta d'exposicions 
temporals i dues d'exposició permanent:
una arqueològica, on es mostra l'evolució històrica de la 

població; i,
una altra d'etnografia, amb els oficis i maneres de vida dels 

nostres avantpassats més recents.

Museu Municipal Sala Dámaso Navarro, a la mateixa plaça del l'ajuntament. Font: autor NeVic, 
recuperat el 14 d’abril de 2018:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museu_Municipal_Sala_Damaso_Navarro_(sin_fecha).jpg
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http://museodamasonavarro.blogspot.com.es/
http://museodamasonavarro.blogspot.com.es/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museu_Municipal_Sala_Damaso_Navarro_(sin_fecha).jpg


Museu de Cantereria d’Agost (Alacant)
 El 8 d’octubre de 2016, el Museu va obrir les seus 

instal·lacions en una antiga fàbrica de ceràmica 
de principis del segle XX, adaptat a les 
necessitats d’un museu actual. Al llarg de les 
seues sales el visitant pot conèixer de primera mà 
l’àmplia col·lecció d’objectes d’ús quotidià 
realitzats a Agost en els darrers dos segles, així 
com el procés d’elaboració de la ceràmica, 
vivint l’experiència d’entrar a un “forn àrab”, la 
zona dels torns de terrisser o les basses de 
decantació de l’argila.

Museu de Cantereria d’Agost. Font: fotografies procedents de l’Arxiu gràfic del Museu i 
publicades en el treball de Jesús Peidro i María-Teresa Riquelme (2017), recuperat el 14 

d’abril de 2018: http://hdl.handle.net/10045/74287
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http://museodamasonavarro.blogspot.com.es/
http://www.museoagost.com/cms/
http://hdl.handle.net/10045/74287


2. El patrimoni in situ pot presentar-se de diverses formes:
 Nivell bàsic, amb una simple adequació a la visita.
 Complementant-ho a través d'una exposició 

permanent.
 Musealització per a donant-li un tractament 

museogràfic.
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Jaciment la Illeta dels Banyets . Font: MARQ, recuperat el 14 
d’abril de 2018:

http://www.marqalicante.com/Paginas/es/Yacimientos-P22-
M10.html

http://www.marqalicante.com/
http://www.marqalicante.com/Paginas/es/Yacimientos-P22-M10.html


3. Centres d'interpretació: llocs en els quals es realitzen 
campanyes de sensibilització i educació a través del 
patrimoni. Utilitzen l'exposició escenogràfica o clàssica i la 
seua finalitat no és la recollida, conservació i estudi 
d'objectes.
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Centre d’Interpretació de L'Alcúdia. Font: UA, 
recuperat el 14 d’abril de 2018:
https://web.ua.es/va/laalcudia/centre-d-
interpretacio.html

https://web.ua.es/es/laalcudia/inicio.html
https://web.ua.es/va/laalcudia/centre-d-interpretacio.html


3. Centres d'interpretació: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ha selecciona cinc jaciments:

8.2. RECREACIONS PATRIMONIALS

La ciutat romana de Segóbriga en Saélices, en la província de Conca.
Font: http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-segobriga/centro-de-
interpretacion/

La vila romana de Carranque en la província de Toledo.
Font: http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-carranque/centro-de-
interpretacion/

L’óppidum ibero-medieval en Alarcos, en la província  Ciudad Real.
Font: http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-alarcos-calatrava/

La ciutat visigoda de Recópolis en Zorita de los Canes, en la província Guadalajara.
Font: http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-recopolis/centro-de-
interpretacion/

El Tolmo de Minateda en Hellín, en la província d’Albacete.
Font: http://turismohellin.es/tolmo-de-minateda/



4. Territoris-museu: zona que es 
manté cohesionada per vincles 
històrics, geogràfics, amb 
recursos patrimonials i elements 
que li confereixen identitat 
pròpia. Es planteja la 
presentació d'aquests llocs com 
a conjunts interpretatius.

8.2. RECREACIONS 
PATRIMONIALS

Territori-museu Montaña Central. Puerta de Asturias. Font: Montaña 
Central. Puerta de Asturias, recuperat el 14 d’abril de 2018:

http://www.territoriomuseo.com/

http://www.territoriomuseo.com/


L'origen de l’ecomuseu està relacionat amb la 
transformació de la societat francesa en els anys 60 
del S. XX, que s'expressen al maig del 68.

Es nodriran del desenvolupament de diferents 
polítiques d'ordenació del territori i de noves 
preocupacions socials. 

Es constitueixen entorn de l'etnologia regional i a 
l'ecologia.

8.3. MUSEUS A L’AIRE LLIURE. ECOMUSEUS



 G. H. Rivière (1993) defineix un ecomuseu com “[...] un instrument que el 
poder polític i la població conceben, fabriquen i exploten conjuntament. 
El poder, amb els experts, les instal·lacions i els recursos que posa a 
disposició; la població, segons les seues aspiracions, els seus 
coneixements i la seua idiosincràsia”.

 Segons el Consell Internacional de Museus (ICOM) un ecomuseu és una 
institució museística que associa el desenvolupament d'una comunitat a 
la conservació, presentació i interpretació d'un patrimoni natural i 
cultural posseït per aqueixa mateixa comunitat, representativa d'un mitjà 
de vida i de treball en un territori donat i de la recerca vinculada al 
mateix.

Logo ICOM. Font: autor Kippelboy, recuperat el 14 d’abril de 2018: https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Icom_logo.gif
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https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Icom_logo.gif


ECOMUSEU SON LLADÓ EN CAMPOS (MALLORCA)
 L’Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni Rural és una 

iniciativa gestionada des de i per l’agroturisme Son 
Lladó.

 Es tracta d’una innovadora iniciativa amb un triple 
vessant ecològic, etnogràfic i cultural, amb 
l’objectiu principal de valoritzar el patrimoni 
material i immaterial lligat a la tradició agrícola i 
ramadera del municipi de Campos (sud de 
Mallorca), que està en clar risc de desaparició.

 La seva posada en valor resulta clau per fomentar 
una gestió integral i sostenible de l’ecosistema on 
està situat l’agroturisme Son Lladó, que no només es 
redueix a atributs mediambientals i ecològics, sinó 
també a l’equilibri de la incidència de la mà de 
l’home sobre ells.

8.3. MUSEUS A L’AIRE LLIURE. 
ECOMUSEUS

Ecomuseu Son Lladó. Font: Ecomuseu Etnogràfic del Patrimoni 
Rural, recuperat el 14 d’abril de 2018: 

http://ecomuseosonllado.com/ca/

http://ecomuseosonllado.com/ca/
http://ecomuseosonllado.com/ca/qui-som-agroturisme-son-llado/
http://ecomuseosonllado.com/ca/
http://ecomuseosonllado.com/ca/


M. A. Troitiño (1997), nomenat per F. Hernández (2002, pàg. 403), 
diferencia tres models diferents, segons la seua funcionalitat, de 
centres històrics:
 Centres històrics que segueixen mantenint el seu caràcter 

simbòlic i cultural encara que han perdut la seua activitat 
econòmica. Són exemples Barcelona, Conca i Càceres.

 Centres històrics que segueixen mantenint la seua funcionalitat 
com Madrid i Salamanca.

 Centres històrics que segueixen sent l'espai vertebrats de la ciutat 
com Mérida i Toledo.

8.4. CASCOS HISTÒRICS



8.5. LA INTERPRETACIÓ
Freeman Tilden ([1997]2006) afirma que la interpretació del patrimoni ha de 
seguir aquesta sèrie de principis (Martos, 2016, pàg. 152-153):

1. La interpretació ha de relacionar els objectes que presenta i descriu, 
amb alguna cosa que es trobe en l'experiència i la personalitat dels 
visitants.

2. La informació, com a tal, no és interpretació; aquesta és una revelació 
basada en la informació. 

3. La interpretació és un art que combina moltes altres arts per a explicar 
les matèries presentades.

4. La interpretació provoca la provocació i no la instrucció.
5. La interpretació ha d'intentar presentar un tot i no de les parts 

aïlladament.
6. La interpretació destinada a xiquets/as no ha de ser una mera dilució 

del lliurat als adults sinó que requereix un enfocament diferent.



Segon Jorge Morales (1998, pàg. 31), la interpretació 
“[...] és un procés de comunicació dissenyat per a 
revelar al públic significats i interrelacions del nostre 

patrimoni natural i cultural, a través de la seua 
participació en experiències de primera mà amb un 

objecte, artefacte, paisatge o lloc; també es considera 
que és l'art de revelar in situ el significat del llegat 

natural, cultural o històric, al públic que visita aqueixos 
llocs en el seu temps d'oci [...]”

8.5. LA INTERPRETACIÓ



8.5. LA INTERPRETACIÓ
OBJECTIUS INSTRUMENT BÀSIC EN LA GESTIÓ DEL 

PATRIMONI
Ajudar al fet que el visitant desenvolupe una profunda consciència, 
apreciació i enteniment del lloc que visita.

Promou un comportament 
d'acord amb el lloc, 
conscienciant sobre la 
importància de conservar-ho, 
provocant i persuadint.Complir les finalitats de gestió a través de dues vies:

 Encoratjant al visitant al fet que tracte adequadament el recurs 
(un museu, per exemple, requereix un comportament especial ja 
que és un lloc especial).

 Tractant de minimitzar els danys de l'impacte humà sobre el 
recurs.

Afavoreix un bon ús de l'espai, 
amb uns dissenys adequats, 
concentrant o dispersant als 
visitants.

Promoure una comprensió pública de les finalitats i activitats d'una 
institució.
Desenvolupar el respecte i la consciència sobre la necessitat de la 
seua conservació.

Si la interpretació està ben 
executada, pot servir per a 
promoure, honestament, una 
bona imatge de la institució.

Possibilitar el gaudi i el plaure en la visita



Una eina fonamental per la interpretació del 
patrimoni és l’itinerari. 

Un itinerari té com a objectiu acostar al públic 
llocs, monuments així com ciutats d'alta 
rellevància en la història d'un poble o nació.

És important no confondre itineraris amb els 
“circuits turístics”, que inclouen en el paquet 
allotjament, animació i restauració i que 
ofereixen únicament suggeriments de visites.

8.5. LA INTERPRETACIÓ



Segon el Comitè Científic Internacional d’Itineraris Culturals (CIIC) del ICOMOS, en la Carta 

d’Itineraris Culturals (Québec, 2008) es defineix com “tota via de comunicació terrestre, 

aquàtica o d’altre tipus, físicament determinada i caracteritzada per posseir la seua pròpia 

i específica dinàmica i funcionalitat històrica al servici d’un fi concret i determinat, que 

reunisca les següents condicions: 

a) Ser resultat i reflex de moviments interactius de persones, ací com d’intercanvis 

multidimensionals, continus i recíprocs de béns, idees, coneixements i valors entre 

pobles, països, regions o continents, al llarg de considerables períodes de temps. 

b) Haver generat una fecundació múltiple i recíproca, en l'espai i en el temps, de les 

cultures afectades que es manifesta tant en el seu patrimoni tangible com a intangible. 

c) Haver integrat en un sistema dinàmic les relacions històriques i els béns culturals 

associats a la seua existència.

8.5. LA INTERPRETACIÓ

https://www.icomos.org/charters/culturalroutes_sp.pdf


Segon el Comitè Científic Internacional d’Itineraris Culturals (CIIC) del ICOMOS, en la Carta d’Itineraris 

Culturals (Québec, 2008) els elements definitoris són:

1. Context ja que els itineraris culturals s'inscriuen en un context natural i/o cultural en el qual 

incideixen i que contribueixen a caracteritzar i a enriquir amb noves dimensions, dins d'un procés 

interactiu. 

2. Contingut perquè han de recolzar-se necessàriament en l'existència d'elements tangibles que 

representen el testimoniatge patrimonial i la confirmació física de la seua existència. Els factors 

intangibles contribueixen a proporcionar sentit i significat als diversos elements que componen el 

conjunt. 

3. Valor de conjunt compartit constitueix un conjunt de valor superior a la suma dels elements que 

ho integren i que li confereix el seu sentit.

4. Caràcter dinàmic com un fil conductor a través del que han fluït les influències culturals 

recíproques. 

5. Entorn ja que l’itinerari cultural està estretament lligat al seu entorn del que forma part 

inseparable.

8.5. LA INTERPRETACIÓ

https://www.icomos.org/charters/culturalroutes_sp.pdf


Els objectius dels itineraris són els següents:
Fer més visible la identitat històric-cultural comuna, perquè 

puga ser revaloritzada, confrontada i compartida.
Protegir i ressaltar els aspectes materials del patrimoni cultural 

amb l'objecte de potenciar la qualitat de vida dels ciutadans, 
al mateix temps que es converteix en un recurs eficaç per a 
l'educació i el desenvolupament sociocultural i econòmic.

Oferir al públic noves possibilitats de gastar satisfactòriament el 
seu temps lliure, donant una gran importància al paper 
desenvolupat pel turisme cultural i les activitats associades al 
mateix.

8.5. LA INTERPRETACIÓ
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