
Dissabte, 27 
de novembre 
de 2021

XIII Trobada 
d’entitats locals de 
cultura i patrimoni 
de la Selva
Presentació de resultats 
i publicacions de la Beca 
de Recerca la Selva

Sala d’actes del Museu 
Etnològic del Montseny 
la Gabella, Arbúcies

Autor desconegut. Col·lecció de postals. ACSE



O R G A N I T Z E N A M B  E L  S U P O R T  D E

9.15 h
Benvinguda a càrrec de l’alcalde 
d’Arbúcies, el conseller comarcal 
de Cultura i el president del Cen-
tre d’Estudis Selvatans

Trobada d’entitats
Presentació d’activitats i intercanvi 
d’experiències
Presentació del Quaderns de la 
Selva, núm. 32 (2020)
Presentació del llibre editat pel 
Taller d’Història de Maçanet:  
Maçanet de la Selva a l’edat mit-
jana. Paisatge i societat a través 
de l’arqueologia i la història

10.45 h
Pausa-cafè

11.15 h
Presentació dels resultats de la 
Beca de Recerca la Selva 2019 i 
2020 
“Per no saber de llegir ni es-
criure...”  Escola, alfabetització i 
consum literari a la Selva interior 
(1750-1905), a càrrec del seu autor, 
Josep Mas
La immigració francesa a la Selva 
als segles XVI i XVII, a càrrec de la 
seva autora, Alexandra Capdevila
Col·loqui amb els assistents

12.45 h
Presentació del llibre
La tradició terrissera de Breda 
(s.XV – s.XX). Terreres, obradors, 
forns, elaboració i vocabulari. 
Col·lecció Estudis i Textos, 22. Cen-
tre d’Estudis Selvatans
Resultat del Treball guanyador de 
la Beca de Recerca La Selva 2017, a 
càrrec dels autors, Anna Anglisano 
i Jordi Goñi, i de  Jordi Tura, autor 
del pròleg

13.15 h
Presentació de la convocatòria de 
la Beca de Recerca 2021
Cloenda, a càrrec de Salvador Bal-
liu, president del Consell Comarcal 
de la Selva

14.00 h
Dinar al restaurant L’Antic Ramonet

16.00 h
Visita  guiada al Museu  Etnològic 
del Montseny, La Gabella, per 
conèixer els nous espais expositius 
recentment oberts

Nota: L’assistència als actes és lliure, però us dema-
nem que ens ho feu saber prèviament a l’adreça 
acselva.cultura@gencat.cat  
Qui vulgui quedar-se a dinar també ens ho ha de fer 
saber prèviament (hi ha límit d’aforament) i s’haurà 
d’abonar un tiquet de 13 €.


