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Benvolguts i benvolgudes,

El proper 16 de setembre, a l’Arxiu Mu-
nicipal de Reus, es realitzaran les Jor-
nades d’Etnologia de les Comarques 
de Tarragona. La realització d’aques-
tes Jornades va sorgir de la Trobada 
d’Investigadors que, coordinada per 
L’ITA. Associació d’Antropologia, es va 
realitzar, al millor alguns de vosaltres 
hi vau participar, a finals de l’any 2015. 

En aquella sessió de treball es va 
acordar, entre altres coses,  l’orga-
nització d’aquestes jornades. El tre-
ball realitzat des d’aquella trobada 
per L’ITA i el Centre de Documentació 
del Patrimoni i la Memòria-Carrutxa, 
amb la col·laboració del Departament 
d’Antropologia de la URV, han fet pos-
sible que, gràcies també al suport de 
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la 
col·laboració de l’Arxiu Municipal de 
Reus, avui us presentem el que serà 
la primera edició d’aquestes jornades.
 
El 16 de setembre, dissabte, us es-
perem a tots els interessats per l’et-
nologia i la cultura de les Comarques 
de Tarragona. Les Jornades estan es-
tructurades en 4 àmbits: unes ponèn-
cies marc, que ens parlaran de l’etno-
logia a Catalunya (Lluís Calvo-CSIC) i a 
les Comarques de Tarragona (Salva-
dor Palomar-Carrutxa), l’etnologia a 
l’administració (Elena Espuny-IRMU i 
Rafel Folch-Departament Cultura Po-
pular), experiències sobre el terreny 

(els inventaris del patrimoni immate-
rial: Pepa Subirats (Coordinadora de 
l’Inventari de les Terres de l’Ebre) i 
Àngels Travé (Coordinadora de l’In-
ventari del Penedès) i, per últim, labo-
ratori d’idees: presentacions de curta 
durada (5/10 minuts) de diferents re-
cerques i estudis que estan o bé en la 
seva fase inicial o bé en fase de pro-
jecte. 

Per aquest darrer apartat de la Jorna-
da, el laboratori d’idees,  us demanem 
la vostra col·laboració. Si sabeu d’algú, 
persona o institució, que estigui realit-
zant o pensi realitzar una recerca o 
activitat relacionada amb l’etnologia 
en l’àmbit territorial de les comarques 
de Tarragona, ens ho feu saber i el 
convidaríem a participar en aquesta 
darrera sessió de les Jornades.

Tots aquells que esteu interessats en 
participar hauríeu de fer la vostra ins-
cripció a la pàgina web de l’ITA, con-
cretament al següent enllaç: inscripció

Per últim comentar-vos que la inscrip-
ció a les Jornades és gratuïta i que la 
pausa-cafè també és a càrrec de l’or-
ganització. US ESPEREM!!!

LA JUNTA DE L’ITA. ASSOCIACIÓ
D’ANTROPOLOGIA.

PROGRAMA
9:30 Inauguració de la Jornada:
 • Sr. Jordi Agràs Estalella,
   director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona
 • Sr. Josep Santesmases i Ollé,
   vicepresident de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU)
 • Sr. Agustí Andreu Tomàs, president de l’ITA. Associació d’Antropologia

10:00  Ponència inaugural, a càrrec del Dr. Lluís Calvo Calvo,
 director de la Delegació del CSIC a Catalunya:  
 «L’Etnologia a Catalunya, passat i present.
 Línies de recerca emergents i perspectives de futur».

11:00  Pausa cafè  

11:30  Segona ponència, a càrrec de Salvador Palomar i Abadia,
 del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria - CARRUTXA:  
 «Apunts sobre la recerca etnològica, del Camp a l’Ebre»

12:30 L’etnologia a l’administració: 
 • Sr. Rafael Folch Monclús, tècnic de Patrimoni Cultural de la Direcció 
    General de la Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural
 • Sra. Elena Espuny Arasa, tècnica de Projectes de l’Institut Ramon 
    Muntaner (IRMU)

14:00 Dinar 

16:00 Experiències sobre el terreny: Els inventaris immaterials del patrimoni.
 • Sra. Pepa Subirats, coordinadora de l’Inventari del Patrimoni 
    Immaterial de les Terres de l’Ebre
 • Sra. Àngels Travé Ràfols, coordinadora de l’Inventari del Patrimoni 
    Immaterial del Penedès

17:00 Laboratori d’Idees.
 Presentacions de curta durada 5/10 minuts de diferents recerques i 
 estudis que estan en la seva fase inicial o en fase de projecte. 


