Condicions de participació
Les Jornades Europees del Patrimoni es celebren, a tot Europa,
durant un cap de setmana del mes de setembre / octubre. A Catalunya es celebraran els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2014.
Trieu les activitats que voleu aportar a les Jornades Europees
del Patrimoni. Cada municipi o entitat pot organitzar activitats
entorn al patrimoni. Aquestes poden ser de tipologia diversa,
des de visites guiades, concursos fotogràfics, representacions
teatrals o concerts, fins a activitats amb major permanència com
ara petites publicacions, entre d’altres, sempre i que es compleixin els següents requisits:

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de Cultura, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner es
responsabilitzen de la col·laboració següent:
1. Assistència informativa en tot el desenvolupament de les Jornades.
2. Difusió a través de tots els canals d’internet i les xarxes socials
dels Departament de Cultura, de forma destacada a través de
patrimoni.gencat, on s’inclogui el programa d’activitats que es
faran en els diversos municipis de Catalunya i amb explicació
dels actes, horaris, telèfons de referència, etc.

1. El monument o conjunt arquitectònic ha d’estar catalogat
o recollit dins els inventaris Inventari del patrimoni arquitectònic català i Inventari del patrimoni arqueològic català.

3. La Generalitat de Catalunya contractarà una assegurança de
responsabilitat civil per cobrir els possibles riscos de la visita i
l’accés als elements del patrimoni monumental.

2. Les activitats seran de caràcter gratuït per a tothom, durant
el cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni.

Inscripció

3. En la publicitat de totes les activitats haurà de constar el logotip de les Jornades Europees del Patrimoni així com el
lema “Europa, un patrimoni comú”. Cal fer constar també la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de la Federació de Municipis
de Catalunya i de l’Institut Ramon Muntaner, amb els logotips
corresponents.

La data límit d’inscripció per tal de poder garantir la difusió
conjunta de totes les activitats amb l’antelació necessària, és el
13 de juny.

4. Cada municipi o entitat assumeix la responsabilitat de
l’organització i les despeses dels actes amb què participa a
les Jornades. Es poden rebre ajuts d’entitats i associacions, de
particulars o altres. La responsabilitat de l’organització pot assumir-la tant una institució pública com una entitat o associació
privada.

Trobareu aquesta informació al web http://jep.mhcat.cat/

5. Acceptar les condicions de participació.

Cal que els municipis participants trametin la butlleta per correu
electrònic tan aviat com sigui possible, per tal de poder avaluar
amb antelació suficient l’abast de la participació col·lectiva.

Butlleta d’inscripció
Trobareu les butlletes d’inscripció als webs següents:
Associació Catalana de Municipis i Comarques
www.acm.cat

Informació sobre les Jornades

Federació de Municipis de Catalunya
www.fmc.cat

Teniu disponible tota la informació sobre les Jornades a la web:
www.gencat.cat/cultura/jep

Institut Ramon Muntaner
www.irmu.org
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