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Cultura Viva 2017

Observatori del Patrimoni
Etnològic i Immaterial

La recerca etnològica a Catalunya
Els usos tradicionals de les plantes
de l’Alt Camp
Sant Feliu de Guíxols | 14 de gener

V Edició de la subhasta cantada
Palamós | 14 de juliol

L’inventari de les construccions de
pedra seca d’ Alcanó
Alcanó | 2 de febrer

La diàspora dels últims càtars al segle XIV. Del Llenguadoc cap al sud
per camins transhumants
Vall-de-roures | Del 28 al 30 de juliol

Curs de ceràmica negra
Sant Feliu de Guíxols | 11 i 18 de març

Els ollaires de Breda
Arbúcies | 29 de setembre

El vidre a Cervelló: causes i conseqüències de la crisi en el sector
vidrier (1940-1953)
Cervelló | 31 de març

Patrimoni etnològic de l’alta muntanya del Pirineu Oriental. El PlausQueralbs
Queralbs | 1 d’octubre

Antroponímia de la Vall d’Àger (II Fase):
el nom de les cases de la vall d’Àger
Àger | 14 d’abril

Antropologia dels carrers: la ciutat
patrimonialitzada
Barcelona | 26 d’octubre

L’arribada de la llum elèctrica a Amposta
Amposta | 4 de maig

La recerca etnològica a les terres de
Lleida i del Pirineu
Esterri d’Àneu | 27 d’octubre

XIII Mostra de destresa marinera
Palamós | 14 de maig

1850. Pep Ventura i Miquel Pardas,
el naixement de la sardana llarga a
càrrec de Jaume Nonell
Torroella de Montgrí | 28 d’octubre

L’Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial del Penedès
Vilafranca del Penedès | 14 de juny
Igualada | 16 de novembre
Sitges | Tardor (data a confirmar)
L’Inventari de les campanes i els
campanars de les Garrigues
El Cogul | 17 de juny

Jornada de presentació de la recerca
etnològica a la Catalunya Central
Taradell | 11 de novembre
V Fòrum de Recerca del Baix Ter
Gualta | 18 de novembre

Memòria glaçada. La gelada del 56
Canvi de rumb. La navegació a vapor Mas de Barberans | 25 de novembre
per l’Ebre
Inventari dels coneixements i les
Deltebre | 8 de juny
pràctiques agrícoles a les Terres de
Entre natros i mosatros. Representacions l’Ebre
socials, discursos agraris i mediam- Amposta | Novembre (dia a concretar)
bientals al delta de l’Ebre i l’Albufera
Toponímia de l’aigua a Mollet del
Amposta | 9 de juny
Vallès
Etnobotànica del delta del Llobregat Mollet del Vallès | Data a concretar
Gavà | Juny (data a concretar)
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El programa Cultura Viva és una iniciativa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial
que té com objectiu comunicar els resultats de les recerques cientíﬁques sobre temes etnològics
que es fan a Catalunya. Cultura Viva retorna així a les comunitats que han estat objecte d’estudi
els coneixements que elles mateixes han contribuït a crear.

