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Que é este documento?
Defínese como: Descrición das condicións que afectan ao proxecto e veñen impostas dende fóra do mesmo,
sobre as que non é posible actuar. Débense recoller especialmente os compromisos existentes en canto a
prazos, orzamento dispoñible, recursos existentes e responsabilidades contractuais.
É un dos documentos de partida que se escribe na fase de Proposta Preliminar.
Descrición do proxecto e condicionantes de partida
O Incipit, dentro do marco do proxecto GEOARPAD: Patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal: valoración e innovación 1, está a desenvolver un proxecto autónomo que ten como obxectivo o
deseño dunha metodoloxía para xerar coñecemento de forma colaborativa sobre patrimonio cultural
inmaterial.
Para levara cabo este obxectivo o grupo de investigadoras está traballando en dúas liñas:
:: A creación da metodoloxía; combinando a disciplina antropolóxica e a enxeñaría de métodos situacionais.
Tamén realizarase unha revisión de metodoloxías de traballo participativas empregadas en diferentes
contextos.
:: A posta en marcha dun proxecto piloto onde aplicar, testar, axustar e validar a metodoloxía
:: O desenvolvemento de software necesario para amosar a información xerada ao longo do proceso de
traballo no proxecto piloto.
Para a escolla do proxecto piloto realizarase unha comparación de traballos previos de elaboración de
inventarios de patrimonio cultural inmaterial, así como analizaranse diferentes proxectos sobre o tema na
actualidade. Farase unha análise do potencial de diferentes liñas-temáticas de traballo.
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Proxecto co-financiado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP)
2014-2020.
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Descrición do Grupo Promotor
Para o desenvolvemento do proxecto están colaborando dúas áreas:
:: Área de Antropoloxía: dende esta área estase a levar a cabo unha reflexión sobre a categoría de patrimonio
inmaterial, dos procedementos legais de xestión e concretamente dos inventarios-catálogos. Empregarase
o método etnográfico para garantir un relato narrativo polifónico na documentación das prácticas sociais.
:: Área de Tecnoloxías Semánticas: desde esta área estase a desenvolver tanto o modelado conceptual como
a construción dun demostrador software que faga visibles os resultados do proxecto piloto.
Dentro do Incipit a área de Tecnoloxías Xeoespaciais tamén dará apoio puntual na reflexión sobre sistemas
de representación do patrimonio inmaterial nos mapas ou aportando reflexións sobre a cartografía
emocional, semántica ou participativa.
Dende o Incipit constituirase un grupo promotor que porá en marcha e guiará o proceso de traballo do
proxecto piloto. Esta fase iniciarase cunha escolla de oportunidade a atender. No grupo promotor estarán
Paula Ballesteros-Arias e María Masaguer.
Prazos
Contamos cun tempo limitado xa que o proxecto Geoarpad finaliza en setembro de 2019. Tendo en conta
este condicionante, e poñéndoo en relación coas tarefas e produtos por desenvolver no marco do proxecto
piloto, os prazos que se establecen son:
Febreiro-Marzo
Abril
Maio-Xuño
Xullo-Agosto
Setembro

PROPOSICIÓN PRELIMINAR
interacción con axentes relevantes, traballo de campo, concreción da oportunidade a atender
CONCRECIÓN COLABORATIVA DE PROPOSTA
formación do grupo motor e definición do proxecto de investigación
EXECUCIÓN DO PROXECTO
posta en marcha da investigación colaborada e execución de actividades
REVISIÓN
proceso de avaliación
presentación do demostrador e transferencia de resultados

Orzamento e recursos
O orzamento dispoñible para a execución de actividades no marco do proxecto é 6.000 euros, tendo que ser
xustificada dentro da partida de Servizos e Expertos Externos. O Incipit porá a disposición das investigadoras
os materiais necesarios para o desenvolvemento do traballo de campo (dietas, material fotográfico e de
audio, material de papelería básico).
En canto os recursos humanos dispoñibles serán dúas as persoas encargadas de levar a cabo o proxecto,
contando co apoio do resto do persoal investigador en tarefas concretas derivadas do proxecto.
Política de xestión de datos – responsabilidade contractual
O proxecto garantirá o cumprimento do novo Regulamento de Protección de Datos (GDPR) 2016/679 así
como terá presentes os protocolos de xestión de datos etnográficos. Respectarase o dereito ao anonimato
dos informantes así como solicitaranse consentimentos informados a todas as persoas participantes no
proxecto piloto.
O Incipit redactará un protocolo de custodia e publicación de datos para o demostrador software atendendo
ás responsabilidades contractuais derivadas do proxecto GEOARPAD.
2

