INSCRIPCIÓ EN LÍNIA
www.irmu.org/projects/etnologiate
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
________________________________________________________________________

Nom i Cognoms
________________________________________________________________________

Aquest any 2018, commemorem el 80è
aniversari de la cruenta batalla de
l’Ebre, l’enfrontament militar que,
després de tres anys de guerra i quatre
mesos d’acarnissada lluita entorn de
l’Ebre, va posar fi a la Guerra civil
espanyola del 1936, marcant per sempre
els que, d’una o altra manera, la van patir.

DNI (En el cas de certificat d’assitència)
Adreça
________________________________________________________________________

Codi postal i Població
________________________________________________________________________

Telèfon
________________________________________________________________________

Adreça electrònica

________________________________________________

DINAR
Només la inscripció amb pagament dóna dret als
assistents a gaudir del dinar que s’organitza
dins la Jornada. Per assistir al dinar de la
Jornada cal efectuar el pagament abans del 6 de
novembre. Feu l’ingrés (20 euros) al compte

IBAN ES97 2100 0180 8302 0027 7863
fent constar al concepte “XVI Jornada d’Etnologia
de les Terres de l’Ebre” i el vostre nom complet.
Envieu la butlleta d’inscripció i el comprovant
bancari del pagament a secretaria@irmu.org

Es permet l’entrada lliure
com a públic oient.

És per aquest motiu que dediquem
aquesta XVI Jornada d’Etnologia de
les Terres de l’Ebre a la memòria
oral que encara es conserva, arreu
del territori, sobre la significació
que, tant aquella guerra com la seva
postguerra, van tenir en la vida
quotidiana de la població local.
La Jornada vol recordar aquella dura
quotidianitat, a partir dels elements
patrimonials, materials i immaterials,
recollits en algunes de les recerques
sobre el tema que han dut a terme
investigadors del territori; recerques
que giren entorn del testimoni directe
dels records, les experiències i
els sentiments, dels qui en van ser
protagonistes, immersos en l’àmbit
geogràfic del front de guerra i la
postguerra.
M. Carme Queralt
Museu de les Terres de l’Ebre
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________________________________________________________________________

XVI JORNADA D’ETNOLOGIA
DE LES TERRES DE L’EBRE
La vida quotidiana durant la
Guerra civil i la Postguerra.
Memòria oral
10 de novembre del 2018

LOPD

La Fatarella

Les vostres dades identificatives seran tractades per l’Institut Ramon Muntaner
(IRMU) 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 ens
heu 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 secretaria@irmu.org . Així mateix, podeu presentar
una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Casal Municipal. Av. Catalunya, 3

XVI J0RNADA D’ETNOLOGIA DE LES TERRES DE L’EBRE
La vida quotidiana durant la Guerra civil i la Postguerra. Memòria oral.
La Fatarella, dissabte 10 de novembre del 2018

9.30 h

13.00 h

Rebuda de les persones inscrites i
lliurament de dossiers.

Torn obert de preguntes.

14.15 h
9.45 h

DINAR a la Casa Ecològica.

Inauguració de la Jornada.

16.30 h
10.00 h
M. TERESA CASTELLÓ, professora d’Història
i Geografia, membre del CERE.
CONFERÈNCIA MARC: El paper de la dona
pagesa, des de la Guerra civil fins als
anys 1960. Memòria oral de les Terres de
l’Ebre.

10.50 h
Pausa cafè.

11.30 - 11.50 h
M. JESÚS ARDÉVOL, periodista.
COMUNICACIÓ: Testimonis orals de la
Postguerra a la Fatarella.

12.00 - 12.20 h
DAVID TORMO. Consorci Memorial de la
Batalla de l’Ebre (COMEBE).
COMUNICACIÓ: Estraperlo i estratègies de
subsistència a la Terra Alta i la Ribera
d’Ebre.

12.30 - 12.50 h
ALBERT PUJOL, NÚRIA GRAU, JORDI MONTAGUT
I MIREIA GRANGÉ de l’Associació Cultural
Artur Bladé Desunvila.
COMUNICACIÓ: Les noies del refugi de la
Font Gran de Benissanet.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: Visita guiada
a la Fatarella, a càrrec de Josep Gironès
Descarrega, escriptor.

17.00 - 17.20 h
M. HELENA FIBLA, llicenciada en Geografia
i Història.
COMUNICACIÓ: Temps d’escassetat, temps
d’enginy. Recuperació de la memòria oral
sobre la Guerra civil, al terme municipal
d’Alcanar.

17.20 - 17.40 h
ANDREU CARALT i MAITE HERNÁNDEZ, de Terra
Enllà. Serveis turístics.
COMUNICACIÓ: Memorial oral dels veïns
refugiats al front de l’Ebre: el cas de
Tortosa.

17.45 h
Torn obert de preguntes.

18.30 h
Cloenda.
Imatges
1. Entrevista a Rosa Ayet a càrrec de membres de l’Associació
Cultural Artur Bladé de Benissanet (Ribera d’Ebre)
2. Família canareva a la porta del seu prat, amb inscripció
pintada durant la postguerra. Foto: Miguel Nolla Fibla.
3. Treball de camp d’enregistrament de memòria oral de Terra
Endins. Serveis Turístics.
Foto portada: Bomba convertida en campana a l’Ermita de la Mare de
Déu del Carme de la Fatarella. Misericòrdia Cabus.

