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En els darrers temps, el testimoni directe de la gent 
ha esdevingut 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 tot tipus. La recerca a escala local 
ha estat singularment una de les grans beneficiades per 
aquest procés d’extensió.

L’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 
presenta per desè 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 del 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

Observatori del Patrimoni
Etnològic i Immaterial

EIP



L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 
(IPEC) és un programa de la Direcció General de 
Cultura Popular i Associacionisme Cultural 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
EtnoBioFic

Palamós
Museu de la Pesca

Sant Feliu de Guíxols
Espai del Metge

i de la Salut Rural

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)

Vilafranca del Penedès
Institut d’Estudis Penedesencs

Les Borges Blanques
Centre d’Estudis de les 
Garrigues 

Valls
Museu Casteller
de Catalunya 

la Fatarella
Associació per la Pedra 

Seca i l’Arquitectura 
Tradicional 

Cervera
Museu Comarcal
de Cervera

Esterri d’Àneu
Ecomuseu
de les Valls d’Àneu

Alt Urgell
Ruta dels Oficis 
d’Ahir

Berga
Museu de la Patum

Móra la Nova
Institut Ramon

Muntaner

Mas de Barberans
Museu de la Pauma

Tàrrega
Museu Comarcal 

de l’Urgell

Manlleu
Museu del Ter

Solsona
Centre d’Estudis 

Lacetans

Arbúcies
Museu Etnològic

del Montseny

Tarragona
Institut Tarragonès d’Antropologia



Taller d’identificació
de fotografies antigues: 
El fons Josep García “Josme”
Arbúcies

Taller d’identificació de les fotografies antigues del 
fotògraf arbucienc Josep Garcia, conegut com Josme, 
que retratà la vila i els habitants d’Arbúcies entre els anys 
1960 i 1980, en un moment de transformació social, 
cultural i urbanístic

Hora:  16.00
Lloc:   Museu Etnològic del Montseny
 C. Major 6
Organitza:  Museu Etnològic del Montseny
Informació:  972 860 908
 memga@arbucies.org

www.museuetnologicmontseny.org

4 de juliol de 2018



Desvetllem la memòria
dels pisos de Can Garcia
Manlleu

Taller de fotografia històrica on els assistents porten 
fotografies d’aquests “famosos” blocs de pisos de Man-
lleu. Construïts a la dècada de 1960, situats als afores de 
Manlleu i ocupats majoritàriament per persones nouvin-
gudes, actualment estan a punt de desaparèixer. Amb el 
taller volem recuperar les imatges i records d’uns pisos 
que han marcat la història de Manlleu.

Hora:  15.30  
Lloc:   Museu del Ter
 Pg. del Ter, 2
Organitza:  Museu del Ter
Informació:  93 851 51 76
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

Dimarts de la tardor de 2018 (12 sessions)  



Desvetllem la memòria
de Josep Costa “Dientes”
Sant Hipòlit de Voltregà

El fotògraf de Voltregà Josep Costa, popularment cone-
gut com a “Dientes”, va cedir el seu llegat fotogràfic al 
Museu del Ter. Una vegada digitalitzat, mitjançant el taller 
“Desvetllem la memòria” ens disposem a documentar 
el fons fotogràfic. Imatges, de mitjan segle XX, de Sant 
Hipòlit i les Masies de Voltregà i de retrat molt quotidià.

Hora:  16.00
Lloc:  El Ganxo
 C. Batlle Serrallonga, 4
Organitza:  Museu del Ter
Informació:  93 851 51 76

                       info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

Dilluns de la tardor de 2018 (6 sessions) 



Projecte Memòria Fotogràfica  
Torroella de Montgrí 

Una fotografia és un testimoni mut del passat. Per això, 
a través dels amics de la Llar de Jubilats “El Recer”, ja fa 
temps que posem veu al munt de fotografies de què 
disposa el Centre de Documentació del Museu de la Me-
diterrània. «Qui són?», «De quina època és?» o «On es va 
fer?» són algunes de les preguntes que ens fem davant 
d’una fotografia antiga. 
Es tracta d’una activitat oberta a tothom que vulgui 
col·laborar a preservar la memòria col·lectiva i històrica a 
partir dels records que evoquen les fotografies passades. 
Fotografies amb històries pendents de revelar.

Hora:  17.00
Lloc:  Llar de jubilats “El Recer”
 Pl. dels Dolors, 10   
Organitza:  Museu de la Mediterrània 
Informació: 972 755 180
 museu@torroella-estartit.cat 

www.museudelamediterrania.cat

4 d’octubre, 8 de novembre i 13 de desembre de 2018 



Jotes i plantes
Mas de Barberans

Els membres del Taller de Cant, que es realitza des de fa 
uns quants anys al Museu de la Pauma, s’han proposat ti-
rar endavant un projecte que relaciona la música popular 
amb les plantes de l’entorn. El projecte, anomenat ‘Jotes 
i plantes’, es planteja l’edició d’un petit llibre i la gravació 
d’un CD amb una tria de cobles dedicades a unes 70 es-
pècies de plantes del territori. Cada planta tindrà un espai 
amb el seu nom popular, el nom científic, una fotografia 
i una selecció de cobles de versos heptasil·làbics escrits 
per ser cantats en diversos gèneres de la nostra música 
popular (jota, fandango, cant de treball...).  Aquests dos 
tallers serviran per ampliar el repertori.

Hora:  10.00
Lloc:  Centre de Desenvolupament Rural.
 Museu de la Pauma
 C. Calvell, 52
Organitza:  Museu de la Pauma i Ajuntament de Mas   
 de Barberans
Informació:  977 053 778
                     info@cdrmuseudelapauma.cat

www.cdrmuseudelapauma.cat

5 d’octubre i 9 de novembre de 2018



On quedem?
Espais públics de sociabilitat, 
oci i festeig
Reus

Qualsevol ciutat té places, passeigs o indrets d’accés 
públic que són punt de trobada de gent jove, de relació, 
entreteniment o festeig. A partir de testimonis perso-
nals escrits i orals, aquesta xerrada ens apropa als llocs 
comuns per diverses generacions de persones a la ciutat 
de Reus, des de places o carrers, i passeigs històrics 
com el de la Boca de la Mina, als centres comercials en 
l’actualitat.
A càrrec de Montsant Palomar Fonts i Salvador Palomar 
Abadia.

Hora:  19.30
Lloc:  Local de Carrutxa
 Travessia del c. Nou de Sant Josep, 10, baixos
Organitza:  Carrutxa – Centre de Documentació   
 del Patrimoni i la Memòria
Informació: 691 613 476
 carrutxa@gmail.com

www.carrutxa.cat

10 d’octubre de 2018 



L’inventari del Patrimoni
Cultural Immaterial del Vallès
i la memòria oral
Sabadell

Explicació sobre l’estreta relació existent entre l’Inventari 
del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès, iniciat el 
2017, i la memòria oral.
A càrrec de Ramon Ten, director de la Fundació Bosch 
i Cardellach, i de Josep Alavedra, director executiu del 
projecte.

Hora:  18.30
Lloc:  Fundació Bosch i Cardellach
 (entrada pel carrer d’en Font, 25)
Organitza:  Fundació Bosch i Cardellach,
 Inventari del Patrimoni Immaterial del Vallès,
 Institut Ramon Muntaner
Informació:   93 725 85 64 (Fundació Bosch i Cardellach)
 977 40 17 57 (IRM)
 secretaria@fbc
 carles@irmu.org

www.fbc.cat / www.irmu.org 

10 d’octubre de 2018  



Imatges que fan parlar.
La història dels nostres
“xiringuitos”
Palamós

Sessió de descoberta i documentació d’imatges dels 
fons fotogràfics del Museu de la Pesca.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
         Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 600 424
 infomuseu@palamos.cat

www.museudelapesca.org

19 d’octubre de 2018 



Memòria oral i toponímia
in situ: els noms de lloc
de la zona de Montiberri-
Lavaix-el Pont de Suert
El Pont de Suert

Taller de memòria oral on es buscaran els noms de les 
partides, de camps, de ruïnes i la seva funcionalitat a la 
zona de Montiberri-Lavaix-El Pont de Suert.
Taller conduït per Jordi Suïls (Universitat de Lleida,
CERIb).

Hora:  18.00
Lloc:  Sala d’actes de la Residència de la Tercera Edat
 C. del Salencar, s/n
Organitza:  Centre d’Estudis Ribagorçans i Institut Ramon  
 Muntaner 
Informació:  977 401 757
 carles@irmu.org
 ce.cerib@gmail.com   

www.cerib.blogspot.com / www.irmu.org

20 d’octubre de 2018



Trinitat Vella, Sant Genís
i La Teixonera. 
Memòria popular col·laborativa
Barcelona

Dins del marc del Pla de Barris de l’Ajunta ment de Barce-
lona, el projecte Memòria Popular Col·la borativa s’articu-
la com a dispositiu de reconstrucció de la memòria dels 
barris. Es tracta d’un projecte-procés basat en la recerca 
i difusió de la pròpia història local que té com a pals de 
paller les entitats i el veïnat, que hi aporten visió, co-
neixements, records personals, foto grafies i documents 
conservats en els fons familiars. El seu punt de partida és 
la construcció de l’Arxiu Visual del Barri, que funcionarà 
com a matriu per a la organització d’activitats sòciocultu-
rals molt diverses al llarg del període 2018-2019.
Hi intervindran: Andrés Antebi i Pablo González 
(Observa tori de la Vida Quotidiana), Amador Expósito 
(Associació per a la recerca de la memoria de Trinitat 
Vella).

Hora:   18.00
Lloc:  Aula 403, Campus Raval-UB,
 C. Montalegre 6
Organitza:  Institut Català d’Antropologia. Amb la   
 col·laboració del Grup de Recerca sobre Exclusió  
 i Control Socials (GRECS) i la Universitat   
 de Barcelona
Informació: 93 171 37 70
 secretaria@antropologia.cat

www.antropologia.cat

25 d’octubre de 2018



Mestres dels fogons.
Intercanvi de cuines marineres 
del Golf de Lleó (França)
i la Costa Brava
Palamós

Demostració de cuina en directe per a la difusió i posada 
en valor del patrimoni gastronòmic de la gent de mar 
d’ambdues bandes de la frontera.

Hora:  15.00
Lloc:  Espai del Peix
 Moll pesquer, s/n
Organitza: Museu de la Pesca
Informació:  972 600 424 
 infomuseu@palamos.cat

www.museudelapesca.org

26 d’octubre de 2018



Música i festa als territoris
de cruïlla
La Sénia

Jornada de treball emmarcada dins de la VI edició del 
Festival Música en Terres de Cruïlla que es realitzarà a La 
Sénia els dies 20, 21, 26, 27 i 28 d’octubre. En aquesta 
edició hi haurà conferències, s’explicaran experiències i 
es faran demostracions al voltant de la Música de la Fes-
ta. Durant la tarda de dissabte 27 i matí de diumenge 28 
hi haurà actuacions d’elements de seguicis festius amb 
les seves músiques pels carrers del poble.

Hora:  De 9.30 a 14.00 h
Lloc:  Auditori del Centre Obrer de la Sénia
 C. del Primer de Maig, 14 
Organitza:  Agrupació Musical Senienca, Centre d’Estudis  
 Seniencs i Institut Ramon Muntaner
Informació:  977 570 833
 centredestudis.lasenia@gmail.com 

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

27 d’octubre de 2018



Taller de memòria oral
al Mercat Central
Tortosa

A la Parada de la Memòria del Mercat de Tortosa es rea-
litzarà una recollida i escanejat d’imatges del mercat i es 
farà una jornada de memòria oral explicant les vivències i 
la relació personal amb el mercat.
Taller coordinat per Marc Ballester i Rosa Rodríguez.

Hora:  18.00
Lloc:  Mercat de Tortosa
 Pl. de Barcelona
Organitza:  Associació de Venedors del Mercat de Tortosa,  
 Associació Amics dels Castells, 
 Institut Ramon Muntaner,
 Nucli Antic de Tortosa
Informació:  977 40 17 57 (Institut Ramon Muntaner)
 marcballester25@gmail.com
 carles@irmu.org 

www.irmu.org

27 d’octubre de 2018



Trobada de recerca sobre
terrissa del Pirineu
Esterri d’Àneu

Trobada d’investigadors al voltant de la terrissa del Pirineu 
per tal de conèixer les darreres novetats en la recerca i 
establir eixos de col·laboració entre institucions i investi-
gadors.

Hora:  D’11.00 a 14.00
Lloc:   Quadra de Casa Gassia
 C. del Camp, 22
Organitza:  Ecomuseu de les valls d’Àneu
Informació:  973 626 436
 ecomaneu@ecomuseu.com 

www.ecomuseu.com 

2 de novembre de 2018 



Testimonis d’un gran carnaval. 
La festa del carnaval
a Cornudella de Montsant
Reus

Arran de la troballa d’uns vidres fotogràfics –la gran ma-
joria retrats- d’un antic fotògraf de Cornudella de Mont-
sant, es va iniciar una recerca sobre el carnaval abans i 
després de la Guerra Civil espanyola en aquesta localitat 
de la comarca del Priorat. Algunes imatges de disfresses 
ens mostren aquesta pràctica i, en aquesta conferència, 
farem un repàs per aquesta gran festa a través de diver-
sos testimonis que l’han viscut, fent èmfasi en els canvis 
i transformacions –incloses les prohibicions- que ha patit 
amb el pas del temps. 
A càrrec de Raquel Ferret Lorenz.

Hora:  19.30
Lloc:  Local de Carrutxa
 Travessia del c. Nou de Sant Josep, 10, baixos
Organitza:  Carrutxa – Centre de Documentació   
 del Patrimoni i la Memòria
Informació:  691 613 476
 carrutxa@gmail.com

 www.carrutxa.cat

7 de novembre de 2018 



Imatges que fan parlar.
Escenes d’un poble pesquer
Palamós

Sessió de descoberta i documentació d’imatges dels 
fons fotogràfics del Museu de la Pesca.

Hora:   19.00
Lloc:     Museu de la Pesca
 Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació: 972 600 424

 infomuseu@palamos.cat

museudelapesca.org

16 de novembre de 2018



Taller de remeis casolans
en pediatria
Santa Cristina d’Aro

Taller pràctic d’elaboració de remeis casolans utilitzats 
tradicionalment per aplicar cures a infants. En aquest 
taller, farem una petita sortida a una zona de bosc i horts 
per conèixer les plantes, les recol·lectarem i elaborarem 
els remeis.

Hora:  10.00
Lloc:  Per concretar
Organitza: Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
 Col·legi de Metges de Girona, IPEC
Informació: 972 82 15 75
 museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat/

17 de novembre de 2018



Tocs de campana a la vegueria 
del Penedès
Torrelavit 

Els records dels tocs de campana a les poblacions de 
la vegueria del Penedès seran l’eix d’aquest taller de 
memòria oral. Hi participarà Jesús Martínez, membre del 
Grup de Campaners de la Catedral de Tarragona, dels 
Campaners de Santa Maria de Montblanc i educador de 
Còdol Educació. També comptarà amb la participació de 
campaners i campaneres en actiu que aportaran els seus 
coneixements per a la salvaguarda d’aquest patrimoni. 
Els resultats serviran per a complementar la recerca de 
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès.

Hora: 18.00
Lloc:  Sala d’Actes del Casal de Cultura
 C. del Molí, 29 bis
Organitza:  Institut d’Estudis Penedesencs 
Col·labora:  Ajuntament de Torrelavit
Informació:  669 882 959
 iep@iepenedesencs.org

http://www.iepenedesencs.org/
http://immaterialpenedes.cat/

17 de novembre de 2018



Oci de mares i esposes
Reus

En aquesta conferència s’exposaran els resultats fruit 
d’un treball pensat com una investigació qualitativa que 
té com a unitat d’observació específica un grup de dotze 
dones d’un taller de costura, en el qual es mostra com 
utilitzen l’oci com a mètode per socialitzar-se i la impor-
tància que juga el rol de gènere per a la determinació de 
la seva activitat. 
A càrrec de Cristina Belivan. 

Hora: 19.30
Lloc: Local de Carrutxa
 Travessia del c. Nou de Sant Josep, 10, baixos
Organitza:  Carrutxa – Centre de Documentació   
 del Patrimoni i la Memòria
Informació: 691 613 476
 carrutxa@gmail.com

www.carrutxa.cat

21 de novembre de 2018 



Cultiu de l’olivera i elaboració 
d’oli al Penedès
Sant Jaume dels Domenys 

Testimonis de diferents poblacions i generacions, a través 
de la narració dels seus records, ens permetran conèixer 
les maneres tradicionals del cultiu de l’olivera i de l’elabo-
ració d’oli. El taller estarà coordinat per l’antropòleg Abra-
ham Guillén i els resultats serviran per a complementar la 
recerca de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del 
Penedès. Aquest taller de narració de records i reflexions 
és obert a tothom.

Hora:  18.00
Lloc:   Sala d’Actes de Cellers Domenys
 C. Prat de la Riba, 18
Organitza:  Institut d’Estudis Penedesencs amb    
 la col·laboració de Cellers Domenys
Informació:  669 882 959
 iep@iepenedesencs.org

http://www.iepenedesencs.org/
http://immaterialpenedes.cat/

24 de novembre de 2018



Imatges que fan parlar.
Imatges que són tresors.
El fons fotogràfic del Museu
de la Pesca
Palamós

Sessió de descoberta i documentació d’imatges dels 
fons fotogràfics del Museu de la Pesca.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
 Moll pesquer, s/n 
Organitza: Museu de la Pesca
Informació:   972 600 424
 infomuseu@palamos.cat

museudelapesca.org

14 de desembre de 2018



Te’n recordes?
Salut i banys de mar
Sant Feliu de Guíxols

Projecció d’imatges en moviment i fixes per promoure 
la participació de la gent gran en la recuperació de la 
memòria dels banys de mar al litoral de Sant Feliu de 
Guíxols i de la Vall d’Aro. Identificarem i documentarem 
els espais de salut i els seus protagonistes. 

Hora:  Per concretar
Lloc:  Per concretar
Organitza: Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
 Col·legi de Metges de Girona, IPEC
Informació:  972 82 15 75
 museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat/

14 de desembre de 2018



L’oli del Montgrí 
Torroella de Montgrí 

El Museu de la Mediterrània impulsa un nou projecte de 
recerca etnològica de l’olivera i l’oli del Montgrí. Aquest 
treball està inventariant i documentant els processos 
tradicionals d’elaboració de l’oli, posant en valor el 
paisatge tradicional del Montgrí i Baix Ter. També explica 
els canvis en els processos productius i agraris que ha 
experimentat el territori. 
Per això, organitza una conferència on s’exposaran els 
resultats obtinguts d’aquest projecte etnològic, que ha 
estat conduït per l’arqueòleg Jaume Badias. En finalitzar, 
s’oferirà un petit tast d’oli del Montgrí. 

Hora: 19.00
Lloc: Museu de la Mediterrània
 C. d’Ullà, 31. Torroella de Montgrí 
Organitza: Museu de la Mediterrània 
Informació: 972 755 180 
 museu@torroella-estartit.cat 

www.museudelamediterrania.cat

14 de desembre de 2018



Mestres dels fogons.
Cuina marinera casolana
Palamós

Demostració de cuina en directe per a la difusió i posada 
en valor del patrimoni gastronòmic de la gent de mar.

Hora:  15.00
Lloc:  Espai del Peix
 Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 600 424
 infomuseu@palamos.cat

www.museudelapesca.org

18 de gener de 2019



Fer de músic.
Projecte de recuperació
de la memòria oral dels músics 
de les cobles orquestres
Torroella de Montgrí 

El Museu de la Mediterrània continua la seva tasca de re-
cuperació i difusió de la memòria oral dels músics de les 
cobles orquestres (les formacions més antigues del país), 
a través del projecte “Fer de músic”. Coneixem com han 
viscut el canvi en l’ofici, en el seu repertori, en les festes i 
tradicions o en els costums de la societat.
En aquest acte, es presentaran les gravacions dutes a 
terme l’any 2018 i es farà una petita taula rodona que 
reflexionarà sobre  el món dels músics de les cobles 
orquestres.  

Hora:  18.00
Lloc:  Museu de la Mediterrània
 C. d’Ullà, 31
Organitza:  Museu de la Mediterrània 
Informació: 972 755 180 
 museu@torroella-estartit.cat

www.museudelamediterrania.cat

26 de gener de 2019  



Fet a màquina 
Mas de Barberans 

El 2017 va ser “Fet a mà”; el 2018, “Fet amb bastidor”, i el 
2019 serà “Fet a màquina”. En col·laboració amb l’Asso-
ciació de Dones Masoveres s’elaborarà  per a les Festes 
Majors del Mas de Barberans una exposició que mostrarà 
diverses peces de roba brodades a màquina. Per poder 
muntar l’exposició es realitza un taller de memòria oral, 
al qual segueix tot un treball de recollida de material i 
consegüent documentació, com a fase prèvia a la con-
ceptualització i disseny de l’exposició.

Hora:  17.00
Lloc:  Centre de Desenvolupament Rural.
 Museu de la Pauma
 C. Calvell, 52
Organitza:  Centre de Desenvolupament Rural.
 Museu de la Pauma
Informació: 977 053 778
 info@cdrmuseudelapauma.cat

http://www.cdrmuseudelapauma.cat/

7 de febrer de 2019



Converses de taverna.
Associacionisme nàutic
Palamós

Diàlegs amb la gent de mar per a la documentació i 
recuperació del patrimoni marítim immaterial de la
Costa Brava.

Hora:  19.00
Lloc:  Restaurant Can Blau
 C. Vapor, 3
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació: 972 600 424
 infomuseu@palamos.cat

www.museudelapesca.org

15 de febrer de 2019



Converses de taverna.
Efectes del canvi climàtic
en el litoral
Palamós

Diàlegs amb la gent de mar per a la documentació i 
recuperació del patrimoni marítim immaterial de la
Costa Brava.

Hora:  19.00
Lloc:  Restaurant Can Blau
 C. Vapor, 3
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació: 972 600 424
 infomuseu@palamos.cat

www.museudelapesca.org

15 de març de 2019



Mestres dels fogons.
Cuina amb els pescadors
de Palamós
Palamós

Taller de cuina familiar per elaborar receptes marineres 
amb pescadors del port de Palamós.

Hora:  12.00
Lloc:  Espai del Peix
 Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 600 424
 infomuseu@palamos.cat

www.museudelapesca.org

20 d’abril de 2019



Converses de taverna.
Peixos desconeguts, tresors 
saborosos 
Palamós

Diàlegs amb la gent de mar per a la documentació i 
recuperació del patrimoni marítim immaterial de la
Costa Brava.

Hora:  19.00
Lloc:  Restaurant Can Blau
 C. Vapor, 3
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació: 972 600 424
 infomuseu@palamos.cat

www.museudelapesca.org

26 d’abril de 2019



Taller d’elaboració d’oli
de peix porc
Sant Feliu de Guíxols

Taller d’elaboració de l’oli de fetge de peix porc, a càrrec 
de Rosa M. Subirós, infermera i antropòloga. L’oli de fet-
ge de peix porc és un remei natural usat tradicionalment 
pels pescadors de la Costa Brava, que s’obté d’un peix 
anomenat porc o tamborer i que era utilitzat per calmar 
el dolors de les cremades i evitar la formació d’ampolles, 
accelerant la cicatrització de la ferida. Els resultats ob-
tinguts amb algunes anàlisis realitzades al Departament 
de Química Farmacèutica de la UB indiquen que aquest 
oli conté un gran nombre de components amb un gran 
interès biològic, que el fan un excel·lent suplement die-
tètic que pot ser d’interès per al tractament de malalties 
dermatològiques, artrosi i d’altres malalties òssies.

Hora:  10.00
Lloc:  Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
 C. Monestir, 1
Organitza:  Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
 Col·legi de Metges de Girona, IPEC
Informació: 972 82 15 75
 museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat/

18 de maig de 2019



Taller d’elaboració de ratafia 
Castell-Platja d’Aro

Taller pràctic d’elaboració de ratafia a càrrec de l’As-
sociació Etnobotànica Rusticana. La ratafia és un licor 
d’herbes amb llarga tradició a Catalunya, elaborada amb 
herbes digestives. Amb aquesta activitat podrem visibi-
litzar-ne la tradició, el procés d’elaboració, els diferents 
licors que podrem emprar i les herbes.

Hora:  10.00
Lloc:  Per concretar
Organitza:  Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
 Col·legi de Metges de Girona, IPEC
Informació: 972 82 15 75
 museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat/

15 de juny de 2019



Altres programes
de l’Observatori
http://dom.cat/y0p 

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.



Cultura Viva

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



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.



Dia Municipi Hora Activitat

2018

4.07 Arbúcies 16 Taller d’identificació de fotografies 

Tardor Manlleu 15.30 Desvetllem la memòria de...

Tardor Sant Hipòlit de Voltregà 16.00 Desvetllem la memòria de...

Tardor Torroella de Montgrí 17.00 Projecte Memòria Fotogràfica

Tardor Mas de Barberans 10.00 Jotes i plantes

10.10 Reus 19.30 Espais públics de sociabilitat, oci i festeig

10.10 Sabadell 18.30 L’IPCIV i la memòria oral

19.10 Palamós 19.00 Imatges que fan parlar

20.10 El Pont de Suert 18.00 Memòria oral i toponímia in situ

25.10 Barcelona 18.00 Memòria popular col·laborativa

26.10 Palamós 15.00 Mestres dels fogons

27.10 La Sènia 09.30 Música i festa als territoris de cruïlla

27.10 Tortosa 18.00 Taller de memòria oral al Mercat Central

2.11 Esterri d’Àneu 11.00 Trobada de recerca sobre terrissa del 
Pirineu

- Barcelona - Inventari de danses vives

7.11 Reus 19.30 Testimonis d’un gran carnaval

16.11 Palamós 19.00 Imatges que fan parlar

17.11 Santa Cristina d’Aro 10.00 Taller de remeis casolans en pediatria

17.11 Torrelavit 18.00 Tocs de campana a la vegueria del 
Penedès

21.11 Reus 19.30 Oci de mares i esposes

24.11 Sant Jaume dels Domenys 18.00 Cultiu de l’olivera i elaboració d’oli al 
Penedès

14.12 Palamós 19.00 Imatges que fan parlar.

14.12 Sant Feliu de Guíxols - Te’n recordes? Salut i banys de mar

14.12 Torroella de Montgrí 19.00 L’oli del Montgrí

18.12 Palamós 15.00 Mestres dels fogons

2019

26.01 Torroella de Montgrí 18.00 Fer de músic

7.02 Mas de Barberans 17.00 Fet a màquina

15.02 Palamós 19.00 Converses de taverna

15.03 Palamós 19.00 Converses de taverna

20.04 Palamós 12.00 Mestres dels fogons

26.04 Palamós 19.00 Converses de taverna

18.05 Sant Feliu de Guíxols 10.00 Taller d’elaboració d’oli de peix porc

15.06 Castell-Platja d’Aro 10.00 Taller d’elaboració de ratafia

Totes les activitats 



Direcció General de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural

Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 93 567 10 42
observatori.cultura@gencat.cat

http://cultura.gencat.cat/cpt
https://etnologia.blog.gencat.cat/
Facebook: http://dom.cat/y09
Twitter: https://twitter.com/cultpopular_cat
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