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El Vallès: festa, cultura popular
i patrimoni cultural immaterial

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

La Fundació Bosch i Cardellach, conjuntament amb 
altres centres d'estudi del Vallès, el CORE Patrimoni 
Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
i amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU),  
hem organitzat aquest curset per continuar aprofundint 
en el coneixement històric del territori del Vallès.

El curs com és habitual, es durà a terme entre octubre i 
novembre i va dirigit a professors, estudiants i ciutada-
nia en general. Constarà de sis sessions a càrrec d'histo-
riadors, especialistes en l'època i en el coneixement del 
nostre territori, que ens oferiran les seves recerques, en 
alguns casos inèdites, de la història de la comarca. La 
sessió inaugural serà el dia 18 d'octubre a Sentmenat, a 
la Societat Coral La Glòria, a càrrec de Salvador 
Palomar. La resta de conferències seran entre el 25 
d'octubre i el 29 de novembre de 2017, els dimecres de 
19 a 21h a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach de 
Sabadell. A més a més de les ponències teòriques 
s'organitzarà una sortida, amb l'objectiu de poder visitar 
escenaris relacionats amb els continguts del programa 
del curs.

Apropant-nos al Vallès a través de la festa ens permetrà 
aprofundir en tots aquells vincles que sostenen la nostra 
identitat local i comarcal. Parlarem de la festa, del seu 
ritual de cohesió social i d'identitat de grup, el qual ens 
assenyala la referència que prenem com a col·lectivitat. La 
festa: un fet social total, d'expressió ritual i simbòlica, la 
qual aplega diverses arts i formes d'expressió. Com és 
conegut, la vida en societat s'organitza en funció d'aques-
tes celebracions, les quals marquen els nostres dies —el 
calendari—, trencant d'aquesta manera la quotidianitat i 
assenyalant possibles transgressions. En la festa ens 
mostrem com som i també la forma com ens relacionem 
dins del mateix grup i amb altres. Els cicles festius estan 
relacionats amb els cicles productius. La societat no sola-
ment s'estructura al voltant del món racional del treball. 
Tanmateix, aquesta societat contempla el món profà i el 
món sagrat. El món profà seria el de les prohibicions, 
mentre que el món sagrat s'obre a transgressions limitades.
La festa, en aquest sentit, és una recreació constant per a 
les comunitats i podríem dir que integra i reprodueix 
vincles de grup —actes rituals, música, dansa i altres—, els 
quals, tanmateix, són la màxima expressió conjunta de 
diverses manifestacions del patrimoni cultural immaterial 
que formaria part també de l'anomenada cultura popular.
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Entitat Col·laboradora:

Programa

Sessió inaugural el 18 d'octubre a les 19h a la Societat 
Coral La Glòria de Sentmenat . 
Ponència a càrrec de Salvador Palomar.

Del 25 d'octubre fins al 29 de novembre, dimecres de 19 

a 21h a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach (carrer 
de la Indústria 18, baixos, Sabadell).

25 Octubre
• Fundació Bosch i Cardellach. Calendaris festius, a càrrec 
de Marta Ibàñez.
• Centre d'Estudis de Granollers.  Pobles i identitats locals 
al Vallès d'ahir i d'avui, a càrrec de Diego Sola.

8 Novembre
• Arxiu Històric de Castellar del Vallès. La recuperació dels 
Pastorets cantats de J. Abarcat, a càrrec de Daniel 
Rocavert.
• Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat. La Societat 
coral,  a càrrec de Jaume Verdaguer.

15 Novembre
• Fundació Bosch i Cardellach. L’Aplec de la Salut: festa, 
cultura popular i patrimoni immaterial?, a càrrec de   
Josep Alavedra.
• Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat. L'Aplec de Sant 
Medir. Festa per un Sant que no va existir, a càrrec de 
Domènec Miquel.

22 Novembre
• Centre d'Estudis Molletans. Carnaval al Vallès, ball de 
gitanes i altres pervivències, a càrrec de Jaume Noró.
• Fundació Bosch i Cardellach. Les danses vives del Vallès, 
a càrrec de Tomàs Manyosa.

29 Novembre
• Cercle de Recerques i Estudis Mogoda. La festivitat de 
Sant Antoni Abat al Vallès contemporani, a càrrec   
d'Ernest Vilàs.
• Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. Poder i religió: 
dates festives d'un gris calendari: 1939-1959, a càrrec de 
Josep Puy Juanico.

Sortida

26 de novembre. 
Descoberta del patrimoni cultural immaterial de Gallecs.
Passejada per alguns dels indrets més singulars d’aquest 
territori que atresora un ric i variat patrimoni cultural 
immaterial. Un paisatge, un territori i una gent que 
mantenen ben viva l’essència de la plana vallesana: 
l’activitat productiva, les tradicions orals, les creences, les 
festes...
També tindrem la possibilitat de descobrir les varietats 
agrícoles tradicionals i participar de la Fira de la mongeta 
del ganxet.

Reconeixement acadèmic
Inclòs en el Pla de Formació de Zona del Departament 
d'Ensenyament i gratuït per al professorat. Es certificarà 
l'assistència.

Preu
20€ per a totes les sessions (15€ per a estudiants de la UAB,  
majors de 65 anys, membres i/o socis dels centres d'estudis 
de la Comissió Organitzadora). Gratuït per al professorat 
adherit al Pla de Formació de Zona del Departament 
d'Ensenyament. El desplaçament  i despeses derivades de 
les sortides anirà a compte dels assistents. Assistència a 
una sessió: 5€ (quota reduïda: 3€). 

Inscripcions
Per a l'assistència a les 6 sessions es requereix inscripció 
(atès que l'aforament és limitat, s'atendran les inscripcions 
per ordre d'arribada). Secretaria de la Fundació Bosch i 
Cardellach (www.fbc.cat) de dilluns a dijous, de 16 a 21 h i 
divendres de 9 a 14h, o trucant al tel. 93 725 85 64, o per 
correu electrònic secretaria@fbc.cat

Organitzadors 
Arxiu d'Història de Castellar del Vallès 
Centre d'Estudis de Granollers 
Centre d'Estudis Històrics de Terrassa 
Centre d'Estudis Molletans 
Cercle de Recerques i Estudis de Mogoda. Santa Perpètua

Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell 
Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat

Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
CORE en Patrimoni Cultural de la UABCei

Entitats col·laboradores 
Serveis Territorials al Vallès Occidental del

Departament d'Ensenyament de la Generalitat


	Página1
	Página2

