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Estas xornadas pretenden cambiar a tradicional visión do
patrimonio cultural, que debe deixar de verse como un obstáculo ao
desenvolvemento doutras políticas sectoriais (a urbanística, a
ambiental, a educativa...) para converterse en elemento integrador
destas e xerador de cidades e vilas máis modernas e sustentables. 
 
Este cambio de perspectiva esixe afrontar novos retos dende unha
colaboración interdisciplinaria, que fomente a investigación e
innovación, a sensibilización social, a conexión e cohesión do
patrimonio cultural galego para a súa difusión na era dixital e ante
novos públicos potenciais. 
 
Coa presenza interdisciplinaria dos relatores do curso, coñeceremos
as problemáticas xurídicas e técnicas que debemos superar na nosa
comunidade autónoma para afrontar esa nova visión integradora do
patrimonio cultural, xa recollida na Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia, que no seu artigo 2.3 establece o
mandato aos poderes públicos de integrar a protección do
patrimonio cultural nas políticas sectoriais de educación,
investigación, ordenación do territorio, urbanismo, paisaxe,
conservación da natureza, desenvolvemento rural e turístico, así
como naquelas que supoñan a xestión do dominio público. 
 
PPúúbblliiccoo aaoo qquuee vavaii ddiirriixxiiddoo:: 
 
Para lograr a sinerxía descrita, o curso vai dirixido especialmente a
todos os operadores técnicos e xurídicos vinculados ao campo do
patrimonio cultural (arqueólogos, antropólogos, arquitectos, físicos,
enxeñeiros, xuristas etc.), xa sexan persoal empregado público das
administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e
de xustiza, ou dos entes instrumentais da comunidade autónoma,
das universidades do Sistema Universitario de Galicia, profesionais e
persoas interesadas en xeral.



1155 ddee nnoovveemmbbrroo 
 
Sesión da mañá 
 
10:00 horas 
Inauguración 
 
10:30 horas 
O repartimento competencial en
materia do patrimonio cultural
CCaarrmmeenn SSaallgguueeiirroo MMoorreeiirraa, letrada da
Xunta de Galicia, Consello Consultivo
de Galicia 
 
11:30 horas 
Pausa 
 
12:00 horas 
A protección legal do patrimonio
cultural na lei 5/2016, do 4 de maio,
do patrimonio cultural de Galicia 
MMaarrííaa IIssaabbeell NNoovvoo CCaassttrroo, letrada da
Xunta de Galicia, asesora xurídica,
Consellería de Cultura, Educación e
Universidade 
 
13:00 horas 
O patrimonio arqueolóxico e a
importancia das novas técnicas
arqueolóxicas 
RReebbeeccaa BBllaannccoo RRootteeaa, arqueóloga,
profesora da Facultade de Xeografía e
Historia da USC e coordinadora da
Sección de Patrimonio e Bens
Culturais do CCG

Sesión da tarde 
 
16:30 horas 
A protección xurisprudencial do
patrimonio cultural e
responsabilidade patrimonial 
DDoolloorreess RRiivveerraa FFrraaddee, maxistrada e
presidenta da Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia 
 
17:30 horas 
O patrimonio inmaterial 
CCrriissttiinnaa SSáánncchheezz CCaarrrreetteerroo, doutora
en Etnoloxía e Etnografía pola
Universidade de Pennsylvania e
científica titular no Centro Superior
de Investigacións Científicas 
 
18:30 horas 
Pausa 
 
19:00 horas 
A elaboración técnica da declaración
dun ben como de interese cultural 
MMaarrííaa LLuuiissaa PPéérreezz RRooddrríígguueezz,
arqueóloga, Consellería de Cultura,
Educación e Universidade



1166 ddee nnoovveemmbbrroo 
 
Sesión da mañá 
 
09:30 horas 
O patrimonio inmaterial. Especial
referencia á mítica xacobea 
FFrraanncciissccoo NNaarrllaa, escritor 
 
10:15 horas 
A lingua e a toponimia galega.
Análise da dinámica e estabilidade da
coexistencia das linguas galega e
castelá 
JJoorrggee MMiirraa PPéérreezz, catedrático de
Electromagnetismo, Departamento
de Física Aplicada da Universidade de
Santiago de Compostela e membro
da Sección de Ciencia, Tecnoloxía,
Natureza e Sociedade 
 
A toponimia galega: un tesouro do
patrimonio cultural europeo 
VViicceennttee FFeeiijjóóoo AArreess, filólogo. Galicia
Nomeada. Real Academia Galega 
 
11:45 horas 
Pausa 
 
12:15 horas 
A luz e o clima no patrimonio
cultural. A contaminación lumínica e
o patrimonio cultural 
SSaallvvaaddoorr BBaarráá VViiññaass, profesor titular
da Área de Óptica do Departamento
de Física Aplicada da Universidade de
Santiago de Compostela 
 
O cambio climático e o patrimonio
cultural 
EEllííaass LLóóppeezz RRoommeerroo GGoonnzzáálleezz ddee llaa
AAlleejjaa, doutor en Prehistoria e
Arqueoloxía, profesor da UCM e
investigador asociado no Incipit,
CSIC



Organiza
Consello da Cultura Galega
Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia

Coordina
María Isabel Novo Castro

Lugar
Consello da Cultura Galega 
Pazo de Raxoi, 2º andar 
Praza do Obradoiro, s/n  
15705 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
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