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El testimoni directe de la gent ha esdevingut en els 
darrers temps una de les fonts d’informació més 
valuoses per als investigadors socials. La tècnica de 
l’entrevista, abans gairebé associada en exclusiva 
als antropòlegs, avui forma part dels mètodes més 
utilitzats en investigacions de tota mena. La recerca 
a escala local ha estat singularment una de les grans 
beneficiades pel seu desenvolupament.

L’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 
presenta, per vuitè any consecutiu, un seguit 
d’experiències que han tingut lloc entorn d’iniciatives 
proposades per les entitats que en formen part o per 
equips de recerca que hi ha al nostre país. L’Observatori 
us proposa, així, un recorregut al llarg del territori per 
conèixer les vivències de moltes persones, al mateix 
temps personals i representatives del batec de la nostra 
societat.

La memòria oral



L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) 
és un programa de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals, que té com 
a objectius la recerca, la documentació, la difusió i la 
restitució del patrimoni etnològic català. L’Observatori 
del Patrimoni Etnològic i Immaterial és un servei de 
l’IPEC. Fou creat a partir de la voluntat de conèixer 
puntualment i de manera actualitzada la situació de 
la recerca i la difusió de l’etnologia a Catalunya. La 
seva metodologia es basa en el treball en xarxa amb 
les entitats i grups que hi ha a Catalunya dedicats al 
patrimoni etnològic. L’Observatori es concreta sobre el 
territori en els interlocutors que apareixen reflectits al 
mapa.

L’IPEC

Barcelona
Museu Etnològic de Barcelona
Museu Marítim
Institut Català d’Antropologia
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Museu de la Pesca

Torroella
de Montgrí

Museu de
la Mediterrània

Amposta
Museu de les Terres de l’Ebre

Reus
Centre de Documentació
del Patrimoni i la Memòria
(Carrutxa)

Cervera
Museu Comarcal
de Cervera

Esterri d’Àneu
Ecomuseu
de les Valls d’Àneu

Móra la Nova
Institut Ramon

Muntaner

Tàrrega
Museu Comarcal 

de l’Urgell

Manlleu
Museu del Ter

Arbúcies
Museu Etnològic

del Montseny



Taller d’identificació de
fotografies antigues de la Vall 
d’Arbúcies (1930-1970)
Arbúcies

Sessió participativa de documentació i identificació de 
fotografies antigues recopilades per a l’edició del llibre 
L’abans d’Arbúcies.

• 22 de juliol 

Hora:  19.00
Lloc:   Museu Etnològic del Montseny    
 C. Major, 6
Organitza:  Museu Etnològic del Montseny
Informació:  972 860 908
 memga@arbucies.org

www.museuetnologic.org



Qui són, qui som?
Masdenverge en blanc i negre
Masdenverge

L’eclosió de la fotografia, a cavall dels segles XIX i XX, 
ha coincidit amb la transformació de la societat, l’eco-
nomia i l’urbanisme. En aquest sentit, la fotografia ens 
permet documentar la història recent i els canvis en les 
formes de vida i la fisonomia dels nostres pobles. El taller 
i l’exposició ens permetran recuperar la informació i el 
testimoni que ens aporten les fotografies dels grups, 
col·lectius i entitats de Masdenverge, amb la col·laboració 
dels veïns de la població.

• Exposició: del 4 al 30 d’agost 
• Tallers: 7, 8 i 15 de maig (tres sessions) 

Hora:  de 16.30 a 18.30  
Lloc:   Centre Masdenverge Actiu 
 Ctra. d’Amposta, s/n
Organitza:  Ajuntament de Masdenverge, Museu 
 de les Terres de l’Ebre 
Informació:  977 702 954
 info@museuterresebre.cat

www.museuterresebre.cat



III Jornades d’Identitat i Història 
Local: Me’n Recordo
“Els tresors de Casa Maella” 
Maella

Jornades sobre història oral local a partir de l’aportació 
dels records d’informants locals en primera persona i de 
la intervenció d’especialistes. Taula rodona coordinada 
per l’antropòloga Pepa Nogués.   

• 26 de setembre

Hora:  de 16.00 a 20.00 
Lloc:  Centre Social
Organitza:  Amics de Nonasp i Aula d’Artesanies,   
 Tradicions i Ecologia. Amb la col·laboració  
 de l’Institut Ramon Muntaner
Informació: 676 308 021
 artesanieste@gmail.com
 amics@nonasp.cat

www.nonasp.cat | www.irmu.org



XI Ruta del Garrotín
Lleida

Ruta lúdica de tres quilòmetres pel centre històric de 
Lleida amb explicacions patrimonials en clau divertida i 
actuacions en directe de música tradicional de Ponent, 
sobretot rumbes i garrotins.

• 27 de setembre 

Hora:  11.00 
Lloc:  Pl. de Sant Joan     
 Arribada a les 13.00 h al Turó de la seu Vella 
Organitza:  Amics de la Rumba i el Garrotín, Amics de la  
 Seu Vella. Amb la col·laboració de l’Institut  
 Ramon Muntaner
Informació:  973 233 621
 secretaria@amicsseuvellalleida.org
 rumbacatalana@gmail.com

www.amicsseuvellalleida.org



Mestres dels fogons
Palamós

Professionals de la gastronomia de Palamós, de res-
taurants i de tavernes, i cuiners provinents del sector 
extractiu ens explicaran en directe els seus plats de peix, 
hereus de la cuina tradicional que es feia a les barques 
amb productes de la terra i del mar.

• 15 d’octubre. Palamós gastronòmic
• 17 de març. Fogons a la barca
• 21 d’abril. L’Empordà a taula, productes de proximitat

Hora:  17.30
Lloc:   Espai del Peix
 Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org



Jornada del Festival Terres
de Cruïlla
La Sénia 

Jornada dins de la tercera edició del Festival Músiques en 
Terres de Cruïlla, que es farà durant tot el cap de setma-
na del 23 al 25 d’octubre a la Sénia. En aquesta edició es 
pretén analitzar l’evolució, la formació i el paper social de 
les bandes de música als territoris de les Terres de Cruïlla. 
El dissabte es farà la jornada de treball “Les bandes de 
música com a eines de cultura, art i socialització en un 
context global”. Els participants, distribuïts en grups de 
treball, debatran diferents aspectes, com la música per 
a banda avui, el paper social i econòmic de les entitats i 
les bandes i l’entorn festiu; les conclusions s’exposaran i 
compartiran en la taula rodona posterior. 

• 24 d’octubre 

Lloc:  la Sénia 
Organitza:  Centre d’Estudis Seniencs.  
 Amb la col·laborció de l’Agrupació Musical 
 Senienca, l’Institut Ramon Muntaner, 
 l’Ajuntament de la Sénia i el Campus Terres  
 de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
Informació:  977 570 833
 centredestudis.lasenia@gmail.com

http://patrimonisenienc.blogspot.com | www.irmu.org 



Jornada “La recerca i gestió
del patrimoni immaterial 
en l’àmbit local. Metodologies
i anàlisis d’experiències”
Esterri d’Àneu

En aquesta jornada és pretén donar a conèixer diferents 
exemples de recerca, gestió i divulgació del patrimoni 
immaterial en l’àmbit local, i proposar diferents eines 
metodològiques per inventariar-lo i difondre’l des dels 
museus i altres equipaments patrimonials. La jornada 
anirà a càrrec del Dr. Xavier Roigé, antropòleg i professor 
de la UB, i d’Aniceto Delgado, antropòleg de l’Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico.

• 31 d’octubre

Hora: de 10.00 a 15.00
Lloc: Quadra de Casa Gassia
 C. del Camp, 22-24 
Organitza:  Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
Informació:  973 626 436
 jtugues@ecomuseu.com

www.ecomuseu.com



Converses de taverna
Palamós

Les Converses de taverna, de caràcter intergeneracional, 
esdevenen un espai per a la participació de la gent gran, 
els coneixements de la qual conformen una part del 
nostre patrimoni immaterial. Com els vells llops de mar, al 
voltant d’una taula, en el marc d’una taverna al costat del 
port de Palamós, navegarem pel nostre passat i present 
marítims amb les persones que l’han viscut i l’han escrit en 
la memòria col·lectiva.

• 6 de novembre. Oficis del port 
• 15 d’abril. Naufragi!
• 13 de maig. Les trobades de vela llatina 
• 10 de juny. Cuinar al mar 

Hora: 19.00
Lloc:  Taverna Ca la Pepa Caneja
 Pl. de Sant Pere, 14
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org



2a Memòria de barri.
Urbanisme neoliberal
i resistència veïnal
a les perifèries de Barcelona
Barcelona

En aquesta edició, fruit de recerques dutes a terme per 
investigadors vinculats al Grup de Treball Etnografia dels 
Espais Públics i Perifèries Urbanes de l’Institut Català 
d’Antropologia, posarem l’èmfasi en l’urbanisme neoli-
beral i la resistència veïnal a tres barris de Barcelona: la 
Mina, el Bon Pastor i la Barceloneta. Les recerques s’han 
dut a terme sota la responsabilitat de Giuseppe Aricó, 
Stefano Portelli i l’equip format per Muna Makhlouf i 
Emma Alari. Volem reunir en un sol acte aquests antro-
pòlegs i antropòlogues perquè ens parlin de la recerca 
que han fet, juntament amb veïns i veïnes que ens 
puguin parlar de com era abans la lluita en aquests barris 
i com és ara.

• 25 de novembre 

Hora: de 19.00 a 21.00 
Lloc:  Sala gran, 4t pis. Facultat de Geografia i   
 Història, Campus Raval
 C. de Montalegre, 6
Organitza:  Grup d’Etnografia dels Espais Públics i 
 Perifèries Urbanes de l’Institut Català 
 d’Antropologia; OACU. Amb la col·laboració  
 de la UB
Informació:  934 103 777
 secretaria@antropologia.cat

www.antropologia.cat



Imatges que fan parlar
Palamós

Una fotografia recull una gran quantitat d’informació i 
genera un seguit de preguntes. Qui són? De quan és? On 
és?... Disposem d’imatges que, gràcies al vostre ajut, ens 
permetran documentar millor la nostra memòria històrica. 
Us convidem a participar durant tres divendres en una 
trobada en què les fotografies antigues recollides durant 
anys pel Museu de la Pesca ens podran parlar, ens desvet-
llaran la seva història i ens resoldran molts dubtes gràcies 
a la participació de tots. La vostra experiència i memòria 
ens serà molt útil. Ajudeu-nos a rescatar de la memòria les 
imatges del nostre passat més immediat. 

• 11 de desembre. La transformació del port de  
Palamós. Els grans canvis a partir dels anys vuitanta
• 15 de gener. Camins de ronda i arquitectura tradicio-
nal de la costa 
• 12 de febrer. Postals de Palamós 

Hora: 19.00
Lloc: Museu de la Pesca
 Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació: 972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat 

www.museudelapesca.org



Desvetllem la memòria de... (I)
Manlleu

“Desvetllem la memòria” és un taller de fotografia 
històrica encaminat a recuperar i documentar fotogra-
fies inèdites. L’objectiu és que totes les persones amb 
fotografies relacionades amb una temàtica concreta, i 
que a continuació detallem, les portin al taller per tal de 
digitalitzar-les i documentar-les. Les fotografies es retor-
nen al mateix moment.

• Rafael Rueda
El fotògraf manlleuenc va cedir el fons al Museu del Ter, 
que l’està digitalitzant; el taller servirà per documentar-lo. 
 
Dates:  dotze sessions, que es faran un dia a la   
 setmana (pendent de concretar) durant la  
 tardor-hivern de 2015-2016 
Lloc:  Casal Cívic de Manlleu Frederica Montseny  
 Av. del Puigmal, 137-139
Organitza: Museu del Ter
Informació: 938 515 176
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat



Desvetllem la memòria de... (II) 
Sant Hipòlit de Voltregà 

“Desvetllem la memòria” és un taller de fotografia 
històrica encaminat a recuperar i documentar fotogra-
fies inèdites. L’objectiu és que totes les persones amb 
fotografies relacionades amb una temàtica concreta, i 
que a continuació detallem, les portin al taller per tal de 
digitalitzar-les i documentar-les. Les fotografies es retor-
nen al mateix moment.

• Josep Costa
Aquest fotògraf del Voltreganès va cedir el fons al Museu 
del Ter, que l’està digitalitzant; el taller servirà per docu-
mentar-lo.

Dates:  dotze sessions, que es faran un dia a la   
 setmana (pendent de concretar) durant la  
 tardor-hivern de 2015-2016 
Lloc:  Escola d’Adults de Sant Hipòlit de Voltregà  
 Ptge. Parés, 31
Organitza: Museu del Ter, Ajuntament de Sant Hipòlit  
 de Voltregà, Ajuntament de les Masies de  
 Voltregà, Centre d’Estudis Voltreganès i   
 Grup Obert les Branques  
Informació:  938 515 176
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat 



Fer de Músic. Projecte
de recuperació de la memòria 
oral dels músics de les cobles 
orquestres (I)
Torroella de Montgrí

El Museu de la Mediterrània continua amb aquest projec-
te de recerca, que pretén recuperar i donar a conèixer, 
a través de la memòria oral, la feina dels músics de les 
cobles orquestres (les formacions musicals més antigues 
del país), que han viscut el canvi en l’ofici, en el repertori, 
en les festes i tradicions, en els costums de la societat...  
El projecte Fer de Músic, a més de recuperar i difondre la 
memòria oral, vol ser un espai de reflexió en el món dels 
músics de les cobles orquestres; la taula rodona que es 
durà a terme permetrà reflexionar sobre aquest món.

• 30 de gener. Personatges històrics de les cobles 
orquestres
Presentació dels treballs duts a terme durant el 2015 en 
el marc del projecte de recuperació de la memòria oral 
de músics de cobles orquestres, a càrrec del músic Jordi 
Molina i d’Eva Ramió, responsable del Centre de Docu-
mentació del Museu de la Mediterrània.

Hora:  18.00 
Lloc:   Museu de la Mediterrània
 C. d’Ullà, 31
Organitza:  Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat
 twitter: @mdlmediterrania
 www.facebook.com/museudelamediterrania

www.museudelamediterrania.cat



Fer de Músic. Projecte
de recuperació de la memòria 
oral dels músics de les cobles 
orquestres (II)
Torroella de Montgrí

El Museu de la Mediterrània continua amb aquest projec-
te de recerca, que pretén recuperar i donar a conèixer, 
a través de la memòria oral, la feina dels músics de les 
cobles orquestres (les formacions musicals més antigues 
del país), que han viscut el canvi en l’ofici, en el repertori, 
en les festes i tradicions, en els costums de la societat...  
El projecte Fer de Músic, a més de recuperar i difondre la 
memòria oral, vol ser un espai de reflexió en el món dels 
músics de les cobles orquestres; la taula rodona que es 
durà a terme permetrà reflexionar sobre aquest món.

• 5 de febrer. Nina, amb veu pròpia   
Conferència en què Anna Maria Agustí, Nina, repassarà 
la seva trajectòria professional. Veurem com una cantant 
que en els seus orígens va formar part de les orquestres 
Costa Brava i La Caravana ha arribat a editar una dotzena 
de discs, a participar en moltes obres de teatre musical 
i a col·laborar en diferents projectes mediàtics. Desco-
brirem el rerefons d’una de les veus més importants del 
panorama musical actual, sorgida de la música popular.

Hora:  20.00 
Lloc:   Museu de la Mediterrània
 C. d’Ullà, 31
Organitza:  Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat
 twitter: @mdlmediterrania
 www.facebook.com/museudelamediterrania

www.museudelamediterrania.cat



Cultura Viva

Té per objectiu donar a conèixer els resultats de les 
darreres recerques etnològiques a les comunitats que 
han estat objecte d’estudi.

 http://ves.cat/mdBA

Altres programes
de l’Observatori



Mostra de Cinema Etnogràfic

Mostra multiseu que combina filmacions amateurs 
antigues amb documentals i pel·lícules de ficció, tots 
ells testimonis de formes de vida que es donen en la 
nostra societat.

http://ves.cat/mcCJ

Etnologia en xarxa

Nou programa que integra diferents activitats de con-
servació i difusió del patrimoni etnològic dins l’àmbit 
local i territorial de cada entitat de l’Observatori.

http://ves.cat/mdBx



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Servei de Recerca i Protecció
Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 935 671 042
observatori.cultura@gencat.cat

http://cultura.gencat.cat/cpt
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia
Facebook: http://ves.cat/bcS5
Twitter: https://twitter.com/cultpopular_cat

Coorganització

Informació
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