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INSCRIPCIÓ EN LÍNIA
https://w w w.museuterresebre.cat/ inscripcio/
ca/18-jornades-etnologia-terres-ebre

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms

DNI (En el cas de voler certificat d’assitència)

Adreça

Codi postal i Població

Telèfon

Adreça electrònica

Es permet l’entrada lliure 
com a públic oient.

RESERVA PER DINAR
L’organització facilitarà un llistat amb les dades dels restaurants 
de la població, incloent un menú de 25€ per a la Jornada. En el 
cas que esteu interessats en gaudir d’aquest dinar, cal que ho 
feu constar en la vostra inscripció en paper o on-line.

LOPD: Les vostres dades identificatives seran tractades pel Museu de les Terres de l’Ebre i 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre,  per a  la gestió de la informació que us hem sol·licitat i d’acord amb el Reglament (UE) 
2016/679 de protecció de dades. No se cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a les vostres dades 
personals, rectificar les dades inexactes, a la portabilitat i/o a sol·licitar-ne la supressió enviant 
un correu electrònic a info@museuterresebre.cat. Així mateix, podeu presentar una reclamació 
davant una autoritat de protecció de dades..

DL T 1070-2021

A les Terres de l’Ebre, la construcció naval de tota 
mena d’embarcacions, la navegació fluvial per 
l’Ebre, la navegació a la Mar de l’Ebre i més enllà, i 
la pesca fluvial i marítima, són elements històrics i 
culturals, materials i immaterials, d’arrels històriques 
antiquíssimes, que encara avui formen part del 
present històric i etnogràfic de la seva població.

Tot i que han desaparegut ja alguns dels seus trets 
més divulgats i reconeguts arreu, aspectes com ara 
la navegació per l’Ebre amb rais, muletes i llaguts, 
que van caracteritzar la vida al riu en èpoques 
passades, o la pesca tradicional al bolig o el rossegall 
i a l’almadrava; continuen personalitzant el territori, 
i sent encara elements destacats de la seva identitat 
popular.

Aquesta XVIII edició de la Jornada d’Etnologia de 
les Terres de l’Ebre està dedicada al món mariner, 
en un sentit ampli. Té per objectiu difondre els 
coneixements tècnics, les pràctiques professionals i 
les formes de vida, tant tradicionals com actuals, que 
més estretament es relacionen amb la construcció 
de bastiments, la navegació i la pesca, tant marítimes 
com fluvials, en aquest àmbit territorial.

Més informació:
https://etnologia.tte.cat
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09.30 Rebuda de les persones inscrites 
i lliurament de dossiers.

09.45 Inauguració de la Jornada.

10.00 CONFERÈNCIA MARC. El cabotatge com 
a dimensió social i antropològica: el cas de 
Sant Carles de la Ràpita, a càrrec del Dr. 
ENRIC GARCIA DOMINGO (Museu Marítim de 
Barcelona/Universitat de Barcelona, Grup TIG).

10.50 Pausa cafè.

11.30 COMUNICACIÓ. L’ofici de mestre d’aixa 
a Sant Carles de la Ràpita, a càrrec d’ANTONI 
CARTES REVERTÉ (Observatori del Patrimoni 
Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre).

12.00 COMUNICACIÓ. El darrer mestre d’aixa de 
Tortosa i l’Ebre, Isaïas Vilás Panisello, a càrrec 
de M. CARME QUERALT TOMÁS (Inventari 
del Patrimoni Etnològic de Catalunya).

12.30 COMUNICACIÓ. Els últims llaguters 
i barquers de la Ribera d’Ebre, a càrrec 
de JOAN PUJOL PEDRET (Associació 
La Riuada, Móra d’Ebre).

13.00 Torn obert de paraula.

14.00 DINAR.

16.00 COMUNICACIÓ. Viure a l’Almadrava. 
Apunts per a una història contemporània 
de l’Almadrava Cap de Terme, a càrrec de 
MARC SOLER PIQUER (periodista i escriptor) 

16.30 COMUNICACIÓ. Com es pescava a 
Nonasp al Matarranya i l’Algars, a càrrec 
de JOSEP M. RÀFALES VIDAL i MARIO RIUS 
ROC (Associació Amics de Nonasp).
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17.00 Torn obert de paraula.

17.15 ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA. Visita 
guiada al Museu de la Mar de l’Ebre, a càrrec 
d’ÀNGEL PASCUAL PEÑA, tècnic del Museu.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA. Exposició 
“Dones de mar. Sal a les venes”. Sala 
d’exposicions del Museu de la Mar de l’Ebre. 

18.00 h. Cloenda.

Postal que mostra un llagut navegant per la Mar de l’Ebre. 
Arxiu: Museu Marítim de Barcelona.

Maça i maceta de calafatar del mestre 
d’aixa Isaïas Vilás. Autora M. C. Queralt. 
Arxiu: Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya, 1999.

Colla d’amics de Nonasp pescant amb l’estremall al riu Matarranya, a la partida de la Múria. 
Autor desc. Arxiu Assoc. Amics de Nonasp. Anys 1950.

Tripulació d’un llagut, navegant a rem prop de Tortosa. Autor: Pista Hitz.
Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Tortosa, 1925-1926.

Pescadors arribant al port de la Ràpita. Autor Jordi Gil 


