Inscripcions
Transcorreguts 20 anys des de la inclusió
de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani en la
Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO
(Kyoto, 2/12/1998) i 10 anys després que la
Generalitat Valenciana en col·laboració amb
les comunitats autònomes de Catalunya,
Aragó, Castella-La Manxa, Múrcia i Andalusia,
organitzara un congrés per a exposar i debatre
els avenços produïts en la gestió de l’Art
Rupestre de l’Arc Mediterrani, en el context
de l’art rupestre mundial en els primers 10
anys des de la seua inclusió, la Generalitat
Valenciana torna a organitzar un altre
Congrés en què es presentaran les novetats
experimentades en les investigacions, noves
tecnologies i gestió administrativa i turística
d’aquest patrimoni mundial, en els últims 10
anys.
La trobada es produirà a Alcoi els dies 29,
30 de novembre i 1 de desembre de 2018, i
s’estructurarà en tres sessions.
Comité d’Honor:
Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
Secretari Autonòmic de Cultura i Esport, Secretari
Autonòmic de Turisme, Directora General de
Cultura i Patrimoni, Directora General de Turisme i
Alcalde d’Alcoi.
Comité organitzador:
Antonio Bravo Conderana, Gemma Contreras
Zamorano, José Antonio López Mira, Montserrat
López Piñol, Mauro S. Hernández Pérez y Josep
Maria Segura Martí.
Secretaria tècnica i d’organització:
Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó
d’Alcoi - Servei Territorial de Cutura i Esport
d’Alacant.

La inscripció és gratuïta fins a completar-ne la capacitat i es
realitzarà enviant un correu electrònic a arterupestre@alcoi.
org tot indicant en l’assumpte el text següent: INSCRIPCIÓ AL
CONGRÉS ART RUPESTRE DE L’ARC MEDITERRANI. Alcoi
2018, i indicant en el text explicatiu les dades següents:
Nom i cognoms; DNI; localitat i província; telèfon i correu
electrònic; professió/estudiant; empresa/institució
Si presenta comunicació:
▶ Títol de la comunicació.
▶ Sessió i ponència a la qual s’adscriu.

L’Art Rupestre
de l’Arc Mediterrani
de la península Ibèrica
20 anys en la Llista del Patrimoni
Mundial de la UNESCO

Presentació de comunicacions
Es podran presentar comunicacions relacionades amb les
sessions: 20 anys d’avenços en la investigació i 20 anys de
gestió turística de l’Art Rupestre.
Es realitzarà una selecció d’un màxim de cinc comunicacions per
cadascuna de les ponències per a la seua exposició, que seran
publicades en les actes del congrés. No obstant això, el comitè
organitzador valorarà la publicació en les actes d’algunes de les
comunicacions no seleccionades per a la seua exposició.
Els assistents que desitgen presentar una comunicació hauran de
trametre a la Secretaria tècnica i d’organització un resum amb
una extensió no superior a les 400 paraules abans del dia 28 de
setembre de 2018.
Dates i terminis
▶ 25 de juny de 2018 - 23 de novembre de 2018: termini
d’inscripció general.
▶ 25 de juny de 2018 - 28 de setembre de 2018: lliurament
dels resums de les comunicacions.
▶ 5 d’octubre de 2018: acceptació de comunicacions.
▶ 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018: celebració del
Congrés.
▶ 28 de desembre de 2018: lliurament de les comunicacions per
a la seua publicació.

20 ANYS PATRIMONI MUNDIAL
DE LA UNESCO (1998-2018)

Disseny: Esperança Martínez
Fotografia: Ismael Carratalá

CONGRÉS

ALCOI

29 i 30 novembre
1 desembre 2018

Primera Sessió

Segona Sessió

29 de novembre

30 de novembre

Matí: 20 anys d’avenços en la investigació (ponències).

Tercera Sessió
1 de desembre

Lloc: Centre d’Art d’Alcoi - CADA.

Matí: Visita guiada als Abrics de la Sarga i al Museu
Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó d’Alcoi.

Matí: 20 anys de gestió turística de l’Art Rupestre
(ponències).

Ponències sobre troballes, investigacions arqueològiques i noves
tecnologies al servei de l’estudi de l’Art Rupestre.

Lloc: La Sarga - Museu Arqueològic.
■▶ 9.00 h: Eixida cap a la Sarga.

Es presentaran els descobriments produïts des de l’any 2008
fins a l’actualitat, conjunts que hagen suposat una aportació
significativa al coneixement de l’Art Rupestre com a fenomen
cultural de la prehistòria, avenços significatius en l’estudi
del seu context arqueològic i noves tecnologies al servei de
la conservació, restauració i documentació de l’Art Rupestre:
conservació preventiva, anàlisi de pigments, datacions absolutes
i relatives, noves tècniques de documentació i registre.

■▶ 9.30-11.45 h: Visita guiada a la Sarga, a càrrec de Josep
Maria Segura Martí (Museu Arqueològic Municipal Camilo
Visedo Moltò d’Alcoi) i Mauro S. Hernàndez Pérez (Universitat
d’Alacant).

Lloc: Centre d’Art d’Alcoi - CADA.
Ponències sobre la gestió turística de l’Art Rupestre des de
qualsevol dels seus vessants, en especial els adreçats a la
seua difusió i socialització.

■▶ 9.00 h: Lliurament de documentació.
■▶ 9.30 h: Inauguració a càrrec de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport.

■▶ 12.00 h. Eixida cap al Museu Arqueològic Municipal Camilo
Visedo Moltò d’Alcoi.
■▶ 12.30-13.45 h: Visita guiada al Museu d’Alcoi, a càrrec
de Josep Maria Segura Martí (Museu Arqueològic Municipal
Camilo Visedo Moltò d’Alcoi) i Mauro S. Hernàndez Pérez
(Universitat d’Alacant).
Vesprada: 20 anys de gestió.

■▶ 11.00-11.30 h: Pausa-cafè.

Els representants de les comunitats autònomes d’Andalusia,
Aragó, Castella-La Manxa, Catalunya, Múrcia i Comunitat Valenciana i del Ministeri de Cultura presentaran els avenços en els
models de gestió en el seu vessant divulgatiu, en el legislatiu i en
el turístic: la creació de centres de recepció i museus, d’itineraris
culturals europeus, nacionals i autonòmics, el desenvolupament
legislatiu per a la salvaguarda dels conjunts rupestres, criteris en
la delimitació d’entorns de protecció, mesures de protecció física

■▶ 12.15-13.00 h: Ponència: “Avenços en l’estudi de l’Art
Rupestre Postpaleolític”, a càrrec de Mauro S. Hernández,
catedràtic de Prehistòria de la Universitat d’Alacant.
■▶ 13.00-13.45 h: Ponència: “Noves tecnologies al servei de la
conservació, restauració i documentació de l’Art Rupestre”, a
càrrec de Rafael Martínez Valle, cap de secció d’Arqueologia
de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVC+R).
Vesprada: 20 anys d’avenços en la investigació
(comunicacions).
Lloc: Centre d’Art d’Alcoi - CADA.
Comunicacions sobre cadascuna de les ponències:
■▶ 16.30-17.30 h: 1ª ponència: “Avenços en l’estudi de l’Art
Rupestre Paleolític”.
■▶ 17.30-18.30 h: 2ª ponència: “Avenços en l’estudi de l’Art
Rupestre Postpaleolític”.
■▶ 18.30-19.30 h: 3ª ponència: “Noves tecnologies al servei de
la conservació, restauració i documentació de l’Art Rupestre”.

■▶ 10.00-11.00 h: Conferència: “Gestió turística de l’Art Rupestre a la Comunitat Valenciana”, a càrrec d’un representant de l’Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat
Valenciana.
■▶ 11.00-11.30 h: Pausa-cafè.

■▶ 10.00-11.00 h: Conferència inaugural: “L’Art Rupestre en
la llista del Patrimoni Mundial”, a càrrec de Julián Martínez
(ICOMOS).
■▶ 11.30-12.15 h: Ponència: “Avenços en l’estudi de l’Art
Rupestre Paleolític”, a càrrec de Valentín Villaverde,
catedràtic de Prehistòria de la Universitat de València.

S’hi presentaran els avenços significatius en la gestió turística
de l’Art Rupestre, i l’aplicació de les noves tecnologies
(virtualització, apps, xarxes socials...), visites teatralitzades,
itineraris, accessibilitat...

Lloc: Centre d’Art d’Alcoi - CADA.
Ponències sobre gestió.

■▶ 16.30-17.30 h: Conferència: “La gestió de l’Art Rupestre
en la llista del Patrimoni Mundial en territori peninsular”, a
càrrec d’un representant del Ministeri de Cultura.
■▶ 17.30-19.30 h: Comunicacions de les Comunitats Autònomes de l’Arc Mediterrani de la Península Ibérica:
1. 17.30-17.50 h. Comunitat Valenciana.

■▶ 11.30-12.15 h: Ponència: “La conversió d’un recurs
cultural en producte turístic: gestió turística de l’Art
Rupestre”, a càrrec d’Elisa Rico (Institut Universitari
d’Investigacions Turístiques de la Universitat d’Alacant).
■▶ 12.15-13.00 h: Ponència: “Compatibilització d’activitats
esportives i lúdiques en llocs amb Art Rupestre”, a càrrec
de Virginia Barciela González (Universitat d’Alacant).
■▶ 13.00-13.45 h: Ponència: “Visites guiades i interpretació
turística de l’Art Rupestre”, a càrrec de Trini Martínez i
Rubio (Arq&Volta. Patrimoni i Societat).
Vesprada: 20 anys de gestió turística de l’Art Rupestre
(comunicacions).
Lloc: Centre d’Art d’Alcoi - CADA.
Comunicacions sobre cadascuna de les ponències:
■▶ 16.30-17.30 h: 1ª ponència: “La conversió d’un recurs
cultural en producte turístic: gestió turística de l’Art
Rupestre”.

3. 18.10-18.30 h: Govern d’Aragó.

■▶ 17.30-18.30 h: 2ª ponència: “Gestió turística i compatibilització d’activitats esportives i lúdiques en llocs amb
Art Rupestre”.

4. 18.30-18.50 h: Junta de Comunitats de Castella-La
Manxa.

■▶ 18.30-19.30 h: 3ª ponència: “Visites guiades i interpretació turística de l’Art Rupestre”.

2. 17.50-18.10 h: Junta d’Andalusia.

5. 18.50-19.10 h: Generalitat de Catalunya.
6. 19.10-19.30 h: Regió de Múrcia.

