LES FESTES
DEL FOC
DELS
SOLSTICIS
ALS
PIRINEUS

La Càtedra Educació i Patrimoni
Immaterial dels Pirineus de la Universitat
de Lleida veu el patrimoni com una font
primera de coneixement i enriquiment
individual i col·lectiu que permet
reafirmar la identitat, el sentit de
pertinença, el desenvolupament
sostenible i el compromís amb la
salvaguarda. Totes les persones, sense
distinció d’edat ni nivell cultural, poden
rebre aquesta educació.
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L'1 de desembre de 2015, la UNESCO va
incorporar a la Llista Representativa de
Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat les Festes de l'Foc de l'Solstici
d'Estiu als Pirineus, 63 poblacions d'Andorra
(3), Espanya (17) i França (34 ). Aquesta va ser
una iniciativa dels portadors de la festa i es va
materialitzar amb una candidatura
amb els Estats espanyol i francès.
PROMETHEUS sorgeix a propòsit d'aquest
reconeixement i pretén capitalitzar

Transferir el coneixement a la societat mitjançant productes formatius i divulgatius, establint
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presentada per l'Estat andorrà juntament

dos grans accions:
1) la creació d'eines formatives inèdites a nivell superior i en l'àmbit de l'educació formal, i
2) el disseny i desenvolupament de materials divulgatius innovadors en el marc de les TICs.

mitjançant la innovació transfronterera

PROMETHEUS desenvolupa una estratègia conjunta i innovadora en l'àmbit de les ciències

realitzada en el si de les universitats i centres

socials amb relació a les festes de foc dels Pirineus per tal de potenciar el patrimoni comú dels

d'investigació.

tres estats, i de facilitar la tasca de les empreses i associacions culturals del territori.
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Disseny d’estudis superiors especialitzats
en patrimoni immaterial dels Pirineus

més informació

Seminari internacional sobre patrimoni
immaterial: Falles, Haros i Brandons

prometheuspoctefa.eu
prometheus.museum
@PrometheusPoctefa

Materials pedagògics per a escoles i
instituts dels Pirineus
Museu virtual sobre la festa de les falles,
haros i brandons
Materials de comunicació i divulgació per
a pymes i organismes locals

@Prometheus_pctf
@prometheus_poctefa

ELs SOCIS

APP per a la senyalització dels pobles
fallaires

