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La memòria oral
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 dotzè any consecutiu un seguit d’experiències que han tingut lloc a partir d’iniciatives
proposades per les entitats que en formen part.
L’Observatori us proposa, així, un recorregut al llarg
del territori per conèixer les vivències i el testimoni
de persones anònimes, al mateix temps personals i
representatives del batec de la nostra societat.
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Etnològic i Immaterial

L’IPEC
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.
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La ratafia, més que un licor.
IV Taller de preparació
de ratafia, segons receptes
recollides a la nostra comarca
Cadaqués

22 de juny de 2019

La ratafia és un licor elaborat amb una gran quantitat
d’ingredients vegetals, que li donen l’aroma i gust característic ben conegut a la nostra terra i una diversitat
de propietats medicinals, especialment digestives. La
ratafia té com a element bàsic les nous verdes, i en la
seva preparació hi intervenen moltes plantes, a vegades
fins a gairebé un centenar. L’elaboració d’aquest licor
parla de tradició, d’identitat i de coneixements ancestrals
de plantes medicinals. Aquesta activitat és un taller de
preparació de ratafia feta a partir de receptes tradicionals
recollides pel grup de recerca EtnoBioFiC. Es tracta d’una
activitat oberta al públic, però que necessita inscripció
prèvia.
El taller anirà a càrrec de Montse Parada, Teresa Garnatje
i Pere Oliveras.
Hora:
Lloc:

17.30
Societat l’Amistat
Plaça Doctor Trèmols, 1
Organitza:
Escola d’en Mar de Cadaqués, Grup de recerca
EtnoBioFiC (UB i IBB, CSIC-ICUB) 			
amb la col·laboració de la Societat l’Amistat
Informació: 615 373 281
escolademarcadaques@gmail.com

www.etnobiofic.cat

Estirem el fil... de les teixidores
d’Arbúcies
Arbúcies

3 de juliol de 2019

Sessió participativa de documentació del paper de la
indústria tèxtil en el passat industrial de la vila d’Arbúcies i
en especial del paper que hi van tenir les dones.
Hora:
Lloc:

16.00
Museu Etnològic del Montseny
Carrer Major, 6
Organitza:
Museu Etnològic del Montseny
Informació: 972 860 908
memga@arbucies.org

https://www.museuetnologicmontseny.org

Rocam. Un espai cinegètic, un
espai de pastors, un espai de...
Mas de Barberans

11 d’agost de 2019

Escarpades, agrestes, colpidores, esventades, arrodonides, foradades i d’una gran bellesa pètria. Les muntanyes
tenen la seua particular fotogènia i no tots els objectius
la saben captar. Aquest és precisament el repte que ha
assolit Joan Maria Ventura Cardona (Mas de Barberans,
1961) en Rocam, una exposició de 26 fotografies que
copsen la bellesa dels principals cims i serralades del
terme municipal del Mas de Barberans: l’Airosa, lo Flaret,
l’Home i la Dona, lo Pinell, la Carrovera, lo Forat de la
Vella… són alguns dels indrets captats pel seu objectiu,
amb la particularitat que tots es troben a la falda de la
serralada que marca el límit del terme municipal des de
Roquetes fins a la Sénia. A partir d’aquestes fotografies i
moltes més l’autor elabora una presentació on apareix
un paisatge en què la població s’hi reconeix. Paisatge
viscut per molts: caçadors, pastors, pagesos, excursionistes... tots ells parlaran a partir del muntatge fotogràfic
d’aquest espai escarpat i agrest però carregat d’històries.
Hora:
Lloc:

19.00
Museu de la Pauma de Mas de Barberans
Carrer del Clavell, 52
Organitza:
Centre de Desenvolupament Rural Museu de la
Pauma de Mas de Barberans
Informació: 977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat

https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/

Desvetllem la memòria de les
dones treballadores de Torelló
Torelló

10 sessions, que es faran durant la tardor de 2019

Els assistents porten fotografies d’aquesta temàtica i
durant les sessions són digitalitzades i documentades
mitjançant una participació col·lectiva.
Hora:
Lloc:

A concretar
Casal Cívic de la gent gran de Torelló
Carrer Rocaprevera, 31
Organitza:
Museu del Ter
Informació: 93 851 51 76
info@museudelter.cat

museudelter.cat

Taller de memòria sobre
el president Macià
Les Borges Blanques

13 de setembre de 2019

El record del president Macià és un patrimoni memorial
a punt desaparèixer. Per tal d’evitar-ho el Centre d’Estudis
de les Garrigues i l’Espai Macià col·laboren en la realització d’un taller per tal de recuperar el record que la gent
de més edat de la població té sobre el president Macià
però també el que puguin tenir noves generacions.
El president Macià fou un militar i polític català que tingué una històrica relació amb les Borges Blanques ja que
la seva família n’era originària, malgrat que ell va néixer
a Vilanova i la Geltrú. Figura destacada de Solidaritat
Catalana, i fundador d’Estat Català i després d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Macià visità sovint les Borges,
el seu districte electoral natural que l’escollí diputat a
Corts de forma ininterrompuda entre 1907 i 1923.
El taller farà ús de recursos audiovisuals per tal de recollir
la memòria i el record dels borgencs i borgenques sobre
el president.
Hora:
Lloc:

16.00
Espai Macià de les Borges Blanques
Plaça Ramon Arqués, 5
Organitza:
Centre d’Estudis de les Garrigues
Informació: 973 140 874
info@cegarrigues.cat, info@espaimacia.cat

https://cegarrigues.cat/
www.espaimacia.cat

Els usos de les plantes a
les Garrigues com a símbol
d’identitat
Les Borges Blanques

28 de setembre de 2019

A partir d’un estudi etnobotànic elaborat a la comarca
de les Garrigues, en el que s’han entrevistat més de cent
persones, s’ha inventariat els usos de més de quatre-centes plantes. Aquest patrimoni immaterial fruit de la
memòria oral representa un símbol d’identitat del passat
de la comarca, però també una eina per al futur.
En aquesta conferència, farem un repàs de les plantes
més utilitzades i el seu estat actual, fent èmfasi en la
importància del coneixement tradicional i de la seva
transmissió oral i/o escrita.
A càrrec d’Airy Gras Mas
Hora:
Lloc:

18.00
Ateneu Popular Garriguenc. Casal Marino
Carrer Ave Maria, 14
Organitza:
Centre d’Estudis de les Garrigues i grup de 		
recerca EtnoBioFiC (UB i IBB-CSIC)
Informació: 934 024 490
info@cegarrigues.cat

https://cegarrigues.cat/
www.etnobiofic.cat

Projecte Memòria Fotogràfica
Torroella de Montgrí

3 d’octubre, 7 de novembre i 5 de desembre de 2019
9 de gener, 6 de febrer i 5 de març de 2020

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 que disposa el Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània. «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:
Lloc:

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

www.museudelamediterrania.cat

Sessions d’identificació
de fotografies de mar.
El Reial Club Marítim
de Barcelona
Barcelona

8 octubre de 2019

Llegint les fotografies podem extreure unes dades claus
que documenten aspectes sobre històries de mar. El
Reial Club Marítim de Barcelona es va fundar el 1902 de
la fusió del Real Club de Regates i el Real Yacht Club;
les seves diferents seus han format part del paisatge del
port de Barcelona. És un club amb un gran palmarès en
l’organització i participació en competicions nacionals
i internacionals. En aquestes sessions intentarem saber
quines són les persones retratades, en quin lloc s’ha fet
la foto, i en general, dades d’interès farcides de detalls.
L’MMB organitza unes sessions molt participatives,
adreçades a tothom que estigui interessat.
Hora:
Lloc:

De 10.00 a 12.00
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes, s/n
Organitza:
Museu Marítim de Barcelona
Informació: 933 429 920
dahlts@mmb.cat

www.mmb.cat

Imatges que fan parlar.
Postals de Palamós
Palamós

18 d’octubre de 2019

Amb l’ajuda dels assistents documentarem les postals
de temàtica marinera conservades al fons d’imatges del
Museu de la Pesca.
Hora:
Lloc:

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

www.museudelapesca.org

Presentació del llibre
Recull de records de la pagesia
de Terrassa
Terrassa

20 d’octubre de 2019

Presentació del llibre Recull de records de la pagesia
de Terrassa coordinat per Manel Ros (Fundació Sant
Galderic), amb parlaments dels presidents de l’Associació
el Llibre de la Vida, la Fundació Sant Galderic i del regidor
de gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa.
Hora:
Lloc:

19.00
Fundació Sant Galderic de Terrassa
Carrer Colom, 99
Organitza:
Associació Llibre de la Vida, Fundació Sant 		
Galderic i Institut Ramon Muntaner
Informació: info@llibredelavida.com

www.irmu.org

Memòria ferroviària de Móra
la Nova
Móra la Nova

8 de novembre de 2019

Presentació de la recerca efectuada mitjançant la recollida de testimonis orals sobre el dipòsit de locomotores
de l’Estació de Móra la Nova. S’exposaran els resultats de
la recerca duta a terme, amb l’assistència d’alguns dels
testimonis i la possibilitat de recollir noves informacions
entre els assistents.
Acte conduït per l’autor de la recerca, el Dr. Joan Alberich.
Hora:
Lloc:
Organitza:

18.30
Sala d’actes de l’Ajuntament de Móra la Nova
APPFI i Institut Ramon Muntaner, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Móra la Nova
Informació: info@museuferrocarril.org

www.irmu.org

Converses de Taverna.
Peixateres de Palamós
Palamós

15 de novembre de 2019

Parlarem de l’ofici de peixatera amb professionals en actiu i ja retirades amb la voluntat de documentar el passat
i el present d’un ofici essencial en el camí que du el peix
del mar al plat.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

Trobada-workshop sobre la
terrissa del Pirineu.
Homenatge a Ramon Abelló
Esterri d’Àneu

6 de desembre de 2019

Arran de les diverses recerques i estudis sobre la terrissa
del Pirineu que actualment s’estan desenvolupant, ens
sembla encertat dedicar una nova jornada sobre aquest
tema i treballar aspectes com la metodologia de la recerca oral, establir contactes entre diversos investigadors,
treballar els mètodes de documentació, etc.
Hora:
Lloc:

D’11.00 a 13.00
Quadra de Casa Gassia
Carrer del Camp, 24
Organitza:
Esterri d’Àneu
Informació: 973 626 436
ecomuseu@ecomuseu.com

www.ecomuseu.com

Sessions d’identificació
de fotografies de mar.
L’Escola de Nàutica
de Barcelona
Barcelona

10 de desembre de 2019

Llegint de les fotografies podem extreure unes dades
claus que documenten aspectes sobre històries de mar.
L’Escola de Nàutica de Barcelona, actual Facultat de
Nàutica (UPC), dedicada a la formació dels professionals
de la Marina Mercant, en actiu des de 1769, és l’escola
més antiga de l’Estat espanyol de la seva especialitat. Ha
rebut aquest 2019 la Creu de Sant Jordi en el seu 250è
aniversari. Volem saber quines són les persones retratades, quin acte era, quina classe, quin any, i en general,
dades d’interès farcides de detalls.
L’MMB organitza unes sessions molt participatives,
adreçades a tothom que estigui interessat.
Hora:
Lloc:

De 10.00 a 12.00
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes, s/n
Organitza:
Museu Marítim de Barcelona
Informació: 933 429 920
dahlts@mmb.cat

www.mmb.cat

Imatges que fan parlar.
Dones de mar
Palamós

13 de desembre de 2019

El fons d’imatges del Museu de la Pesca compta amb
una rica i variada presència de dones vinculades al mar i
als oficis mariners. Amb l’ajuda dels assistents documentarem una part essencial d’aquesta col·lecció.
Hora:
Lloc:

19.00
Museu de la Pesca. Zona Portuària
Moll Pesquer, s/n
Organitza:
Museu de la Pesca
Informació: 972 600 424
infomuseu@palamos.cat

https://museudelapesca.org

“Que no ens toquin els bous!”
Barcelona

20 de desembre de 2019

L’any 2018 es van celebrar 439 correbous a les Terres de
l’Ebre. Un auge que resulta d’una legislació que protegeix
les festes tradicionals amb bous, però que, sobretot, visibilitza les reivindicacions d’un sud ignorat que ha assolit
un nou orgull identitari que culmina amb la proposta
que els bous siguin reconeguts per la UNESCO com a
patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Aquest
reclam contribueix a la discussió sobre què és i què no
és inventariable com a patrimoni.
Arran del projecte de recerca “Que no ens toquin els
bous”. Auge de les tradicions taurines i lluita per la dignitat a les Terres de l’Ebre” del Grup d’Investigació Religió,
Ritual i Poder (GIRRPO) de l’Institut Català d’Antropologia, presentem aquesta trobada en format taula rodona,
on intervindran els investigadors i investigadores del
projecte: Manuel Delgado, Romina Martínez, Sarai Martín
i Joan Gómez.
Hora:
Lloc:

18.30
Museu Etnològic i de Cultures del Món
Carrer Montcada, 12
Organitza:
Institut Català d’Antropologia.
Col·labora: Museu Etnològic i de Cultures del Món
Informació: 931 713 770
secretaria@antropologia.cat

www.antropologia.cat

Imatges que fan parlar.
Col·leccions de fotografia
Palamós

17 de gener de 2020

Hora:
Lloc:

19.00
Museu de la Pesca. Zona Portuària
Moll Pesquer, s/n
Organitza:
Museu de la Pesca
Informació: 972 600 424
infomuseu@palamos.cat

https://museudelapesca.org

Memòria de la gent del barri
Immaculada: autogestió
i organització
Reus

19 de gener de 2020

A través de diversos testimonis hem pogut recuperar la
memòria i la història d’un dels barris de la ciutat de Reus,
nascut gràcies a onades d’immigrants vinguts d’arreu del
territori. La seva mirada ens apropa a una realitat basada
en l’organització veïnal, cabdal per la formació d’aquest
barri.
A càrrec de Cristian Muñoz.
Hora:
Lloc:

19.30
Local de Carrutxa
Travessera Nou de Sant Josep, 10
Organitza:
Carrutxa
Informació: 691 613 476
carrutxa@gmail.com

www.carrutxa.cat

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

25 de gener de 2020

El Museu de la Mediterrània continua la seva tasca de recuperació 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 els músics el canvi de 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 realitzades
l’any 2019 i es farà una petita taula rodona, que reflexionarà sobre el món dels músics de les cobles orquestres.
Hora:
Lloc:

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

www.museudelamediterrania.cat

Llegendes i creences
a la vegueria del Penedès
Sant Pere de Riudebitlles

26 de gener de 2020

Taller de memòria oral obert a tothom amb l’objectiu de
documentar les llegendes que coneix la gent i quines
creences es mantenen vives a la vegueria del Penedès.
La presentació del taller anirà a càrrec del naturalista Xavier Bayer i d’Àngels Travé, coordinadora de l’Inventari del
Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. També s’explicarà, com a forma de salvaguarda d’aquest patrimoni
immaterial, el Festival de Llegendes de Catalunya, que es
celebra anualment a Sant Martí de Tous (Anoia).
Hora:
Lloc:

18.00
Escoles Velles
Carrer Nou, 80
Organitza:
Institut d’Estudis Penedesencs
Col·labora: Grup de Recerques Històriques de Sant Pere 		
de Riudebitlles, Ajuntament de Sant Pere de 		
Riudebitlles i Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Informació: 669 882 959
iep@iepenedesencs.org

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

El rei Carnestoltes torna
als ravals. Quatre dècades
de Carnaval al carrer
Reus

29 de gener de 2020

L’any 1978 el Carnaval reusenc va tornar als carrers de manera pública després del llarg període franquista. Llavors,
també va aparèixer un Carnaval alternatiu, caracteritzat
pels fulls satírics, els mascarots i les guerres de tomàquets,
que coexistia amb el Carnaval de lluïment. Els testimonis
ens recorden com es van recuperar els carrers i ens parlen
de la versió més crítica d’aquesta festa.
A càrrec de Raquel Ferret.
Hora:
Lloc:

19.30
Local Carrutxa
Travessera Nou de Sant Josep, 10
Organitza:
Carrutxa
Informació: 691 613 476
carrutxa@gmail.com

www.carrutxa.cat

Taller Fem memòria.
Aplecs i festes majors
Sant Feliu de Guíxols i Castell d’Aro

6 de febrer i 5 de març de 2020 (Sant Feliu)
13 de febrer de 2020 (Castell d’Aro)

En l’any que Sant Feliu de Guíxols celebra la capitalitat de
la Sardana, recollim vivències i informació al voltant de
les festes i aplecs.
Hora:
Lloc:

11.00
Sant Feliu de Guíxols
Antic Hospital
Carrer de l’Hospital, 35
Castell d’Aro
Casino Castellarenc
Av. de la Platja, 44
Organitza:
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
Informació: 972 821 575
museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat/

Sessions d’identificació
de fotografies de mar.
Vaixells i mar
Barcelona

11 de febrer de 2020

Llegint de les fotografies podem extreure unes dades
claus que documenten aspectes sobre històries de mar.
Els vaixells icones dels paisatge marítim, transportadors
de mercaderies i persones, nexes entre territoris llunyans.
Quins són els seus noms, quina tipologia, quina va ser la
seva història i tots aquells detalls interessants al respecte.
L’MMB organitza unes sessions molt participatives, adreçades a tothom que estigui interessat en la fotografia de
mar.
Hora:
Lloc:

De 10.00 a 12.00
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes, s/n
Organitza:
Museu Marítim de Barcelona
Informació: 933 429 920
dahlts@mmb.cat

www.mmb.cat

Converses de Taverna.
Un mar contaminat
Palamós

14 de febrer de 2020

Debatrem amb científics i pescadors sobre l’estat actual
dels mars i el problema dels plàstics, tant per a la biodiversitat marina com per a l’ofici de la pesca.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

Converses de Taverna.
D’ofici, mariner mercant
Palamós

20 de març de 2020

Els mariners mercants són un dels professionals més
invisibles en els món dels oficis mariners. Parlarem amb
ells de la seva vida a bord dels grans vaixells de càrrega,
de la seva experiència i les navegades més apassionants.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

L’Arbre de Maig: tradicions
i recreacions
Reus

15 d’abril de 2020

La Festa de l’Arbre de Maig és una festa comuna arreu
d’Europa, molt vinculada a colles de fadrins. Es tracta
d’una pràctica festiva que encara es manté en algunes
poblacions del Baix Camp, el Priorat i la Ribera d’Ebre, de
la qual en tenim nombrosos testimonis. La recreació de
la festa ens aporta, avui dia, nous continguts, més enllà
de la reproducció de les formes del passat.
A càrrec de Salvador Palomar.

Hora:
Lloc:

19.30
Local Carrutxa
Travessera Nou de Sant Josep, 10
Organitza:
Carrutxa
Informació: 691 613 476
carrutxa@gmail.com

www.carrutxa.cat

Converses de Taverna.
Peixos que desapareixen,
peixos que arriben
Palamós

24 d’abril de 2020

El canvi climàtic provoca la transformació de la biodiversitat marina a la Mediterrània Occidental, amb l’extinció
de peixos abans molt comuns i l’aparició d’altres mai
vistos. Què ens espera en el futur?
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

Sessions d’identificació
de fotografies de mar.
Vaixells de
la Cia Transatlàntica
Barcelona

12 de maig de 2020

Llegint de les fotografies podem extreure unes dades
claus que documenten aspectes sobre històries de mar.
Sobre una de les companyies navilieres més importants
a casa nostra, amb línies regulars de transport que ens
connectàvem amb altres continents. Recopilarem dades
interessants sobre els seus vaixells i les seves històries.
L’MMB organitza unes sessions molt participatives, adreçades a tothom que estigui interessat.
Hora:
Lloc:

De 10.00 a 12.00
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes, s/n
Organitza:
Museu Marítim de Barcelona
Informació: 933 429 920
dahlts@mmb.cat

www.mmb.cat

Licors d’herbes
Sant Feliu de Guíxols

13 de juny de 2020

Passejada per recol·lectar herbes pròpies d’aquest lloc
costaner i elaboració de ratafia o licor d’herbes amb
plantes medicinals autòctones.
Hora:
Lloc:

10.00
Antic Hospital
Carrer de l’Hospital, 35
Organitza:
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
Grup de recerca EtnoBioFiC (UB i IBB, CSIC-ICUB)
Informació: 972 821 575
museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat/

Cronograma d’activitats

Dia

Municipi

Hora

Activitat

22.06

Cadaqués

17.30

La ratafia, més que un licor.
IV Taller de preparació de ratafia...

3.07

Arbúcies

16.00

Estirem el fil... de les teixidores
d’Arbúcies

11.08

Mas de Barberans

19.00

Rocam. Un espai cinegètic, un espai de
pastors, un espai de...

Tardor

Torelló

-

Desvetllem la memòria de les dones
treballadores de Torelló

13.09

Les Borges Blanques

16.00

Taller de memòria sobre
el president Macià

28.09

Les Borges Blanques

18.00

Els usos de les plantes a les Garrigues
com a símbol d’identitat

3.10

Torroella de Montgrí

17.00

Projecte Memòria Fotogràfica

8.10

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies de
mar. El Reial Club Marítim de Barcelona

18.10

Palamós

19.00

Imatges que fan parlar. Postals de
Palamós

20.10

Terrassa

19.00

Presentació del llibre Recull de records
de la pagesia de Terrassa

7.11

Torroella de Montgrí

17.00

Projecte Memòria Fotogràfica

8.11

Móra la Nova

18.30

Memòria ferroviària de Móra la Nova

15.11

Palamós

19.00

Converses de Taverna. Peixateres de
Palamós

5.12

Torroella de Montgrí

17.00

Projecte Memòria Fotogràfica

6.12

Esterri d’Àneu

11.00

Trobada-workshop sobre la terrissa del
Pirineu. Homenatge a Ramon Abelló

10.12

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies de
mar. L’Escola de Nàutica de Barcelona

13.12

Palamós

19.00

Imatges que fan parlar. Dones de mar

20.12

Barcelona

18.30

“Que no ens toquin els bous!”

9.01

Torroella de Montgrí

17.00

Projecte Memòria Fotogràfica

17.01

Palamós

19.00

Imatges que fan parlar. Col·leccions de
fotografia

19.01

Reus

19.30

Memòria de la gent del barri Immaculada: autogestió i organització

2019

2020

Dia

Municipi

Hora

Activitat

25.01

Torroella de Montgrí

18.00

Fer de Músic. Projecte de recuperació de
la memòria oral dels músics de les cobles
orquestres

26.01

Sant Pere de Riudebitlles

18.00

Llegendes i creences a la vegueria del
Penedès

29.01

Reus

19.30

El rei Carnestoltes torna als ravals. Quatre
dècades de Carnaval al carrer

6.02

Sant Feliu de Guíxols

11.00

Taller Fem memòria. Aplecs i festes
majors

6.02

Torroella de Montgrí

17.00

Projecte Memòria Fotogràfica

11.02

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies de
mar. Vaixells i mar

13.02

Castell d’Aro

11.00

Taller Fem memòria. Aplecs i festes
majors

14.02

Palamós

19.00

Converses de Taverna. Un mar
contaminat

5.03

Sant Feliu de Guíxols

11.00

Taller Fem memòria. Aplecs i festes
majors

5.03

Torroella de Montgrí

17.00

Projecte Memòria Fotogràfica

20.03

Palamós

19.00

Converses de Taverna. D’ofici, mariner
mercant

15.04

Reus

19.30

L’Arbre de Maig: tradicions i recreacions

24.04

Palamós

19.00

Converses de Taverna. Peixos que
desapareixen, peixos que arriben

12.05

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies de
mar. Vaixells de la Cia Transatlàntica

13.06

Sant Feliu de Guíxols

10.00

Licors d’herbes

Altres programes
de l’Observatori
http://ves.cat/epJY

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

Etnologia en xarxa
Programa que integra diferents activitats de conservació i difusió del patrimoni etnològic dins l’àmbit
local i territorial de cada entitat de l’Observatori.

Organitzen

Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial

12ns Tallers i Jornades de

Memòria Oral
2019-2020

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Informació
Direcció General de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural

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

DL: B 19265-2019

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

