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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 tretzè 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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Observatori del Patrimoni
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, 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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Los aiguats del 2000,
per parlar-ne...
Mas de Barberans

9 d’agost del 2020

Els fenòmens meteorològics extrems queden fixats a la
memòria col·lectiva de la comunitat. A la vessant meridional del Parc Natural dels Ports els aiguats del 2000 es
recorden com els més virulents dels darrers setanta anys.
Gent aïllada a les finques que van haver de tornar a casa
en helicòpter; tot just era el mes d’octubre, s’acabava
d’inaugurar l’època de cacera; els estudiants de l’Institut
de Santa Bàrbara no podien tornar a casa i, aigües avall,
el pont de Masdenverge havia desaparegut.
Ens centrarem en el terme municipal de Mas de Barberans, entre el barranc de Lloret i el barranc de Valldebous. Per poder activar la memòria dels aiguats es farà
una mostra de fotografies a càrrec de Joan Maria Ventura de llocs concrets d’abans dels aiguats i altres d’actuals,
on encara avui es perceben algun dels rastres que hi va
deixar l’aigua.
Hora:
Lloc:

18.30 i 20.00
Centre de Desenvolupament Rural Museu 		
de la Pauma
C. del Clavell, 52
Organitza:
Ajuntament de Mas de Barberans
Informació: 977 053 778
info@cdrmuseudelapauma.cat

https://cdrmuseudelapauma.cat/worpre/

Festejar a les Garrigues
històriques durant el segle XX
El Cogul

De setembre del 2020 al maig del 2021

Durant aquests mesos s’organitzaran diversos tallers
de memòria oral per tal de dibuixar la geografia de les
relacions al Cogul i buscar identitats geogràfiques i culturals en aquest territori. L’objectiu és recollir informació
sobre el festeig a les Garrigues durant la segona meitat
del segle xx; més concretament, el paper de les dones al
Cogul, la figura de l’hereu, d’on venen les dones que són
de fora i on es troben les dones del Cogul.
Hora:
Lloc:
Organitza:
Informació:

El Cogul
Centre d’Estudis de les Garrigues
info@cegarrigues.cat

www.cegarrigues.cat

Sessions d’identificació
de fotografies de mar.
Antenes i sistemes de radar
Barcelona

22 de setembre del 2020

Llegint les fotografies podem extreure dades clau que
documenten aspectes sobre històries de mar. Els aparells
de comunicació dels vaixells han evolucionat molt ens
els darrers anys. En aquesta sessió aprendrem a llegir
a través de la fotografia sobre els diferents sistemes de
comunicació que utilitzaven els vaixells durant els anys
1950-1970. Quin us se’ls donava a bord, quin impacte
van tenir en la navegació, etc. El MMB organitza unes
sessions molt participatives, adreçades a tothom que hi
estigui interessat.
Hora:
Lloc:

10.00 – 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

De la terra a la roca.
Matonaires i vides pageses
als pobles de Montserrat
Barcelona i Olesa de Montserrat

25 de setembre i 3 d’octubre del 2020

Investigació històrica i etnogràfica que ha donat fruit a
un documental etnogràfic que s’endinsa en la història
de l’economia de subsistència agrària als pobles que
envolten Montserrat, amb l’objectiu de reconstruir la
història viva d’aquesta activitat agrària i comercial a través
de les protagonistes. Històries de vida que desgranen el
pas d’una vida rural en plena connexió amb la terra cap
a la venda actual al mercat de les pageses de Montserrat.
La sessió a Olesa de Montserrat es farà en el marc de la
Primera Trobada de Centres d’Estudis de la Muntanya de
Montserrat www.olesademontserrat.cat/
Hi intervindran: Genís Frontera i Vila, Anna Oliveras i
Cugueró i Margalida Mulet Pascual, responsables de la
recerca i el documental.
Hora:
Lloc:

18.30 h (2a sessió pendent de concretar)
Museu Etnològic i de les Cultures del Món
C. Montcada, 12
Organitza:
Institut Català d’Antropologia, Col·lectiu El Brogit,
Observatori de l’Alimentació (ODELA), amb la 		
col·laboració del Museu Etnològic i de Cultures
del Món.
Informació: 931 713 770
secretaria@antropologia.cat

www.antropologia.cat

Passejada etnobotànica
Igualada

3 d’octubre del 2020

Durant aquesta passejada, en el marc d’unes jornades
sobre plantes oblidades, però de les quals, de fet, el
poble té record, l’objectiu serà descobrir les plantes del
nostre entorn més proper i aprendre’n els noms i els
usos populars, medicinals, alimentaris i d’altra mena. Es
tracta d’una activitat oberta al públic, però que necessita
inscripció prèvia.
La guia de la sortida i les identificacions i els comentaris sobre noms i usos tradicionals de les plantes aniran
a càrrec de Joan Vallès, Teresa Garnatje i Airy Gras. Es
realitzarà conjuntament amb el Col·lectiu Eixarcolant
en el marc de la 5a Jornada Gastronòmica de Plantes
Oblidades.
Hora:
Lloc:

10.00
Espai Cívic Centre
C. de la Trinitat, 12
Organitza:
Col·lectiu Eixarcolant i grup de recerca 		
EtnoBioFiC (UB i IBB, CSIC-ICUB)
Informació: info@eixarcolant.cat

http://www.etnobiofic.cat/
https://eixarcolant.cat/

Projecte Memòria Fotogràfica
Torroella de Montgrí

8 d’octubre, 5 de novembre i 10 de desembre del 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 de què
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
Pl. dels Dolors, 10
Organitza:
Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
museu@torroella-estartit.cat

www.museudelamediterrania.cat

Imatges que fan parlar.
Cent anys del Cau
de la Costa Brava
Palamós

16 d’octubre del 2020

Amb l’ajuda dels assistents documentarem fotografies
antigues vinculades a la història del Museu que es conserven al fons d’imatges del Museu de la Pesca i compartirem els records i les vivències que ens evoquin.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

Desvetllem la memòria
de la pàgina de Facebook
“Som de Manlleu”
Manlleu

20 d’octubre del 2020 i set sessions més (els dimarts)

A la pàgina de Facebook “Som de Manlleu” han aparegut
fotografies molt interessants de la història de Manlleu
que creiem que s’haurien de conservar en un fons
públic. Així, entre totes creem el fons fotogràfic Som
Manlleu. Se seguirà la dinàmica habitual dels tallers de
fotografia històrica, en què les imatges que porten els assistents es digitalitzen i documenten, però a banda de la
part presencial, també es farà la documentació a través
de la pàgina de Facebook “Som de Manlleu”.
Hora:
Lloc:

16.00
Museu del Ter
Passeig del Ter, 2
Organitza:
Museu del Ter
Informació: 93 851 51 76
info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

l’Arbuciari. Mots, maneres
de dir i expressions pròpies
de la vall d’Arbúcies
Arbúcies

24 octubre del 2020

Taller de memòria oral de participació oberta sobre el
parlar de la vall d’Arbúcies a partir de l’Arbuciari, treball
endegat per Nuri Tort el 2019 a través del seu blog.
Hora:
Lloc:

12.00
Museu Etnològic del Montseny
C. Major, 6
Organitza:
Museu Etnològic del Montseny
Informació: 972 860 908
memga@arbucies.org

www.museuetnologicmontseny.org

Imatges que fan parlar.
Imatges del fons Sánchez
Carcassés
Palamós

13 de novembre del 2020

Amb motiu del centenari del Cau de la Costa Brava, que
va néixer gràcies a l’afany col·leccionista dels seus fundadors, en aquesta ocasió compartirem part d’una col·lecció fotogràfica aplegada per un palamosí. Amb l’ajuda
dels assistents documentarem aquestes fotografies i
compartirem els records i les vivències que ens evoquin.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

Taller de memòria oral
“Te’n recordes?”
Sant Feliu de Guíxols

21 de novembre del 2020

Projecció de filmació i trobada en què, en un ambient de
conversa, es volen recollir testimonis de vivències relacionades amb el tracte en el passat amb metges rurals,
remeieres i altres professionals de la salut, així com l’autocura i els remeis populars, en relació amb la botànica i
la fauna de la zona.
Hora:
Lloc:

11.00
Antic Hospital
C. de l’Hospital, 35
Organitza:
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
Informació: 972 821 575
museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat

Memòria oral i l’art
de la pedra seca
En línia

26 de novembre del 2020

Taula rodona amb Miquel Martí Rom, Julio Montfort i
Celia Mallafré. Modera: Carles Barrull.
Hora:
Lloc:
Organitza:

19.00
Virtual amb plataforma Zoom
Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura 		
Tradicional i Institut Ramon Muntaner
Informació: 977 401 757
info@irmu.org

https://www.irmu.org/

Trobada-Workshop sobre
la terrissa al Pirineu
Esterri d’Àneu

30 de novembre del 2020

Jornada sobre la terrissa al Pirineu, sorgida arran de les
diverses recerques i estudis sobre la terrissa del Pirineu
actualment en curs. S’hi treballaran aspectes com la metodologia de la recerca oral, l’establiment de contactes
entre investigadors, els mètodes de documentació, etc.
L’objectiu d’aquesta jornada també és activar una línia de
coordinació que ajudi, en un futur, a treballar conjuntament l’àmbit de l’estudi i la recuperació de la terrissa del
Pirineu.
Hora:
Lloc:

10.00
Quadra de Casa Gassia
C. del Camp, 24
Organitza:
Ecomuseu de les valls d’Àneu
Informació: 973 626 436
ecomuseu@ecomuseu.com

www.ecomuseu.com

Desvetllem la memòria de
Las niñas de León
Ripoll

Tardor – hivern del 2020

La colònia Santa Maria, també coneguda com “el Roig”,
és una antiga colònia tèxtil del riu Ter situada als afores
de Ripoll. Documentada des de finals del segle xix, l’any
1919 va ser adquirida per l’empresa amb seu a 		
Terrassa “Sociedad Anónima de Peinaje e Hilatura de
Lana”, més coneguda com la “SAPHIL”. L’any 1964 es va
iniciar una prova pilot d’escola-residència de 100 places.
Les noies, entre 14 i 18 anys i procedents majoritàriament de Castella i Lleó, compaginaven els estudis amb
el treball a la fàbrica. Amb aquest taller volem recuperar,
mitjançant les fotografies que portin les assistents, els
seus records, l’experiència i una memòria que a Ripoll
continua ben viva.
Hora:
Lloc:

Museu etnogràfic de Ripoll
Pl. de l’Abat Oliba, 2
Organitza:
Museu del Ter
Informació: 93 851 51 76
info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

Sessions d’identificació
de fotografies de mar.
La Cía Trasatlántica Española
Barcelona

1 de desembre del 2020

De les fotografies podem extreure dades clau que
documenten aspectes sobre històries de mar. La Cía
Trasatlántica és considerada una de les navilieres més
importants del país, amb una història que arriba fins als
últims anys del segle xx. A través de la fotografia localitzarem les singularitats d’alguns dels seus vaixells, dels
tripulants i dels ports on feien escala. El MMB organitza
unes sessions molt participatives, adreçades a tothom
que hi estigui interessat.
Hora:
Lloc:

10.00 – 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

Memòria oral del Corpus
a Barcelona
En línia

3 de desembre del 2020

Taula rodona amb Amadeu Carbó, Montserrat Garrich,
Xavier Cordomí, Josep Maria Contel i Pau Vinyes.
Modera: M. Carme Jiménez.
Hora:
Lloc:
Organitza:

19.00
Virtual amb plataforma Zoom
Institut Ramon Muntaner,
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 		
Catalana
Informació: 977 401 757
info@irmu.org

www.irmu.org

Mestres i mestresses
dels fogons.
Presentació de “La mar de bé”
tast de mar audiovisual
Palamós

11 de desembre del 2020

El Grup d’Acció Local Pesquer de la costa Brava (Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat
de Catalunya i Fons Europeu per a la Pesca Marítima)
presenta els audiovisuals “La Mar de Bé”, en què els pescadors de les confraries de la Costa Brava presenten els
seus ports i les espècies més representatives i el cuiner
Quim Casellas del restaurant Casamar les cuina.
Presentarem els audiovisuals, parlarem amb alguns dels
seus protagonistes i explicarem alguns dels plats a l’Espai
del Peix, en el marc de l’activitat “Mestres i mestresses
dels fogons”, en el qual donem veu al patrimoni marítim
gastronòmic.
Hora:
Lloc:

19.00
Espai del Peix
Moll pesquer, s/n
Organitza:
Museu de la Pesca amb GALP Costa Brava. 		
Generalitat de Catalunya. Fons Europeu 		
per a la Pesca Marítima
Informació: infomuseu@palamos.cat

espaidelpeix.org

Imatges que fan parlar.
Les darreres incorporacions
al fons del Museu de la Pesca
provinents de col·leccions
particulars
Palamós

15 de gener del 2021

Les imatges que guardem a casa mostren una manera
de viure i de ser pròpia del nostre territori. En aquesta
sessió compartirem imatges recollides en els darrers cinc
anys procedents de fons particulars que posen de manifest els canvis que s’han anat produint al llarg dels darrers
cinquanta anys.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

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

23 de gener del 2021

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 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 2020 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
C. d’Ullà, 31
Organitza:
Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
museu@torroella-estartit.cat

www.museudelamediterrania.cat

Memòria oral i jota
En línia

11 de febrer del 2021

Taula rodona amb Josep Vicent Frechina i Lídia de Mena.
Modera: Elena Espuny.

Hora:
Lloc:
Organitza:
Informació:

19.00
Virtual amb plataforma Zoom
Institut Ramon Muntaner
977 401 757
info@irmu.org

www.irmu.org

Sessions d’identificació
de fotografies de mar
Barcelona

16 de febrer del 2021

Llegint les fotografies podem extreure dades clau que
documenten aspectes sobre històries de mar. El MMB
organitza unes sessions molt participatives, adreçades a
tothom que hi estigui interessat.
Hora:
Lloc:

10.00 – 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

Pobles abandonats.
Una herència universal per
al coneixement
i el desenvolupament
del territori
En línia

18 de febrer del 2021

Projecte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Ramon Muntaner i l’IDAPA —Institut de
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran.
Taula rodona amb Oscar Jané, Enric Pujol i Laia Gallego.
Modera: M. Carme Jiménez.
Hora:
Lloc:
Organitza:
Informació:

19.00
Virtual amb plataforma Zoom
Institut Ramon Muntaner
977 401 757
info@irmu.org

www.irmu.org

Converses de Taverna.
D’ofici, mariner mercant
Palamós

26 de febrer del 2021

Els mariners mercants són uns 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 de les navegacions més apassionants.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

Taller de memòria oral
“Te’n recordes?”
Sant Feliu de Guíxols

20 de març del 2021

Tallers de memòria sobre la vida quotidiana de mitjan
segle xx. Trobada i enregistrament de testimonis focalitzats en la situació de la dona, els llocs de relacions
socials (mercat, safareig, fàbrica, botigues...), dels homes
i els llocs de relacions socials (tavernes, fàbrica...) i les circumstàncies amb l’arribada del turisme que van provocar
canvis i noves ocupacions de les dones (recepcionistes,
encarregades de bars, taxistes...).
Hora:
Lloc:

11.00
Antic Hospital
C. de l’Hospital, 35
Organitza:
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
Informació: 972 821 575
museuhistoria@guixols.cat

https://museu.guixols.cat

Converses de Taverna.
Cetacis a la Costa Brava
Palamós

19 de març del 2021

Els darrers estudis assenyalen la Costa Brava com un
indret privilegiat per a l’alimentació i la reproducció de
molts tipus de cetacis. Parlarem amb experts sobre
aquests animals i sobre la necessitat de preservar-ne els
hàbitats.
Hora:
Lloc:

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

https://museudelapesca.org

Les recerques del cançoner
al Priorat
Reus

24 de març del 2021

Des de fa temps Carrutxa ha dut a terme recerques
sobre el cançoner del Priorat. Enguany, ha sortit a la llum
la publicació El Priorat. Cançons i tonades de la tradició
oral, en definitiva, el resultat d’aquests anys de recerca
de documents testimonials i recerca directa. Salvador
Palomar farà una aproximació per descobrir aquests
materials inèdits que suposen un ric patrimoni oral per a
la comarca.
Hora:
Lloc:

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

www.carrutxa.cat

Caminada etnobotànica
Joan Palau Gallart
L’Albi

24 d’abril del 2021

La caminada en homenatge a Joan Palau Gallart celebra
la sisena edició. Un any més, les Basselles obren les portes del seu jardí per fer-hi una passejada etnobotànica.
L’objectiu d’aquesta sortida és donar a conèixer els usos
de les plantes utilitzades a les Garrigues durant anys per
tal de revertir el coneixement recollit a la comarca. A més
a més, la passejada serveix com a punt de trobada per
establir noves relacions amb membres de la comarca
que són bons coneixedors del seu entorn i, així, poder
seguir recollint aquest patrimoni immaterial. Aquesta sisena edició comptarà amb el guiatge d’Airy Gras,
doctora en biologia i especialista en l’etnobotànica de les
Garrigues.
Hora:
Lloc:
Organitza:

9.30
Sortida del Bar Casal
Les Basselles – Jardí etnobotànic de la vall de la
Coma i Centre d’Estudis de les Garrigues, 		
amb la col·laboració d’Emparrat.
Informació: info@lesbasselles.cat
www.lesbasselles.cat

www.parcdelesolors.com/parc-de-les-olors-les-basselles
www.cegarrigues.cat

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

24 d’abril del 2021

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 d’Àngels Travé,
coordinadora de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. També participaran en el taller el
naturalista Xavier Bayer i el folklorista Bienve Moya.
Hora:
Lloc:

17.00
Jardins del Castell de Sant Pere de Ribes
Pl. del Castell, s/n
Organitza:
IEP amb Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Informació: 669 882 959
iep@iepenedesencs.org

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

20 anys de Converses
de Taverna
Palamós

30 d’abril del 2021

Celebrem el vintè aniversari de Converses de Taverna
amb un homenatge a la gent de mar que ha contribuït a
fer el repositori més gran de memòria oral de la Mediterrània, una font imprescindible de sabers i coneixements
sobre el mar.
Hora:
Lloc:

15.15
Espai del Peix
Moll Pesquer, s/n
Organitza:
Museu de la Pesca
Informació: 972 600 424
infomuseu@palamos.cat

https://museudelapesca.org

Port Vell: la transformació de
port industrial a port històric
Barcelona

Dues sessions a l’abril i dues sessions al maig

En diferents sessions parlarem amb alguns dels protagonistes d’aquesta transformació i explicarem i comentarem amb ells com va anar i com es va gestar i desenvolupar aquest procés de transformació que va afectar
la fisonomia de la ciutat i que ha fet canviar la visió i la
relació dels ciutadans amb el mar.
Les sessions:
- Ciutat i Port, el pacte polític
- El projecte tècnic: el pla especial i la gerència urbanística
- La transformació de l’espai
- La gestió: des de la seva inauguració el 1995 fins a
l’actualitat, quina valoració podem fer, què a fet canviar
la ciutat.
Les sessions estaran obertes al públic.
Hora:
Lloc:

Per determinar (es publicaran a la web del MMB)
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes, s/n
Organitza:
Museu Marítim de Barcelona
Informació: 933 429 920
gonzalezsin@mmb.cat

www.mmb.cat

Sessions d’identificació
de fotografies de mar
Barcelona

11 de maig del 2021

Llegint les fotografies podem extreure dades clau que
documenten aspectes sobre històries de mar. El MMB
organitza unes sessions molt participatives, adreçades a
tothom que hi estigui interessat.
Hora:
Lloc:

10.00 – 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

Segon taller de memòria
sobre el president Macià
Les Borges Blanques

29 de maig del 2021

El record del president Macià és un patrimoni memorial que
està a punt de desaparèixer. Per tal d’evitar-ho, el Centre d’Estudis de les Garrigues i l’Espai Macià col·laboren per segon cop
en la realització d’un taller a fi de recuperar el record que la gent
de més edat de la població tingui sobre el president Macià, però
també el que puguin tenir les noves generacions.
El president Macià fou un militar i polític català que tingué una
relació històrica amb les Borges Blanques, ja que la seva família
era originària de la capital de les Garrigues, malgrat que ell va
néixer a Vilanova i la Geltrú. Figura destacada de Solidaritat
Catalana, 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 les Corts de manera
ininterrompuda entre el 1907 i el 1923.
El taller consistirà en una primera part dedicada a repassar el
perfil biogràfic de Francesc Macià i a situar en el temps i en
el seu context històric els fets principals que van marcar la seva
trajectòria vital. En segon lloc, es duran a terme entrevistes a
tots els assistents que així ho vulguin per tal de preservar la memòria popular del president Macià. Finalment, es reproduirà un
audiovisual que recull les aportacions de la primera edició del
taller l’any 2019.
Hora:
Lloc:

17.00
Espai Macià de les Borges Blanques
Pl. de Ramon Arqués, 5
Organitza:
Centre d’Estudis de les Garrigues
Informació: 973 14 08 74
info@cegarrigues.cat, info@espaimacia.cat

www.cegarrigues.cat
www.espaimacia.cat

Taller d’elaboració
d’escombres
La Granadella

5 de juny del 2021

A les Garrigues encara queden persones que saben elaborar escombres. En aquesta comarca les plantes més
emprades havien sigut l’herba granera i la botja. El dia i
l’hora indicats, algunes d’aquestes persones faran, a la
Granadella, una demostració del procés de fabricació de
les peces esmentades i podran comentar-ne els aspectes que suscitin interès. A més, experts en etnobotànica
podran fer, si escau, explicacions complementàries. Es
tracta d’un acte obert al públic amb l’objectiu de donar a
conèixer una pràctica actualment en desús.
Hora:
Lloc:

19.00
Centre de la Cultura de l’Oli
Av. de les Drassanes, s/n
Organitza:
El Centre d’Estudis de les Garrigues i grup de 		
recerca EtnoBioFiC (UB i IBB, CSIC-ICUB), amb la
col·laboració del Centre de la Cultura de l’Oli
Informació: info@cegarrigues.cat

www.cegarrigues.cat, www.etnobiofic.cat,
www.culturadeloli.cat

La ratafia, més que un licor.
Taller de preparació de ratafia,
segons receptes tradicionals
Sant Feliu de Guíxols

25 de juny del 2021

La ratafia és un licor elaborat amb una gran quantitat
d’ingredients vegetals, que li donen l’aroma i el 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, de 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.
A l’inici del taller està previst una passejada etnobotànica
per la riera de les Comes per tal d’identificar algunes de
les plantes presents en la ratafia. Es tracta d’una activitat
oberta al públic, però que necessita inscripció prèvia.
El taller anirà a càrrec de Montse Parada, Airy Gras, Teresa
Garnatje, Joan Vallès i Pere Oliveras.
Hora:
Lloc:

18.00 – 21.00
Antic Hospital
C. de l’Hospital, 35
Organitza:
Museu d’Història - Espai del Metge i de la Salut
Rural i grup de recerca EtnoBioFiC (UB i IBB, 		
CSIC-Ajuntament de Barcelona)
Informació: 972 811 575
museuhistoria@guixols.cat

http://www.etnobiofic.cat/
https://museu.guixols.cat/

La ratafia, més que un licor.
V Taller de preparació
de ratafia, segons receptes
recollides a la nostra comarca
Cadaqués

26 de juny del 2021

La ratafia és un licor elaborat amb una gran quantitat
d’ingredients vegetals, que li donen l’aroma i el 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, de 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:
Organitza:

17.30
Societat l’Amistat
Escola d’en Mar de Cadaqués i grup de recerca
EtnoBioFiC (UB i IBB, CSIC-ICUB),
amb la col·laboració de la Societat l’Amistat.
Informació: escolademarcadaques@gmail.com

http://www.etnobiofic.cat/

Cronograma d’activitats

Dia

Municipi

Hora

Activitat

9.08

Mas de Barberans

18.30 i
20.00

Los aiguats del 2000, per parlar-ne...

Tot l’any

El Cogul

-

Festejar a les Garrigues històriques durant
el segle xx

22.09

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies de
mar. Antenes i sistemes de radar

25.09
3.10

Barcelona
Olesa de Montserrat

18.30
-

De la terra a la roca. Matonaires i vides
pageses als pobles de Montserrat

3.10

2020

Igualada

10.00

Passejada etnobotànica

consultar Torroella de Montgrí

17.00

Projecte Memòria Fotogràfica

16.10

Palamós

19.00

Imatges que fan parlar. Cent anys del Cau
de la Costa Brava

20.10
+7 sess.

Manlleu

16.00

Desvetllem la memòria de la pàgina de
facebook “Som de Manlleu”

24.10

Arbúcies

12.00

l’Arbuciari. Mots, maneres de dir i expressions pròpies de la vall d’Arbúcies

13.11

Palamós

19.00

Imatges que fan parlar. Imatges del fons
Sánchez Carcassés

21.11

Sant Feliu de Guíxols

11.00

Taller de memòria oral “Te’n recordes?”

26.11

Móra la Nova

19.00

Memòria oral i l’art de la pedra seca

30.11

Esterri d’Àneu

10.00

Trobada-Workshop sobre la terrissa al
Pirineu

Varis

Ripoll

-

Desvetllem la memòria de Las niñas de
León

1.12

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies de
mar. La Cía Trasatlántica Española

3.12

Virtual

19.00

Memòria oral del Corpus a Barcelona

11.12

Palamós

19.00

Mestres i mestresses dels fogons. Presentació de “La mar de bé” tast de mar
audiovisual

15.01

Palamós

19.00

Imatges que fan parlar. Les darreres incorporacions al fons del Museu de la Pesca
provinents de col·leccions particulars

23.01

Torroella de Montgrí

18.00

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

2021

Dia

Municipi

Hora

Activitat

11.02

Virtual

19.00

Memòria oral i jota

16.02

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies
de mar

18.02

Virtual

19.00

Pobles abandonats. Una herència universal per al coneixement i desenvolupament
del territori

26.02

Palamós

19.00

Converses de Taverna. D’ofici, mariner
mercant

20.03

Sant Feliu de Guíxols

11.00

Taller de memòria oral “Te’n recordes?”

19.03

Palamós

19.00

Converses de Taverna. Cetacis a la Costa
Brava

24.03

Reus

19.30

Les recerques del cançoner al Priorat

24.04

L’Albi

09.30

Caminada etnobotànica Joan Palau
Gallart

24.04

Sant Pere de Ribes

17.00

Llegendes i creences a la vegueria del
Penedès

30.04

Palamós

15.15

20 anys de Converses de Taverna

consultar Barcelona

-

Port Vell: la transformació de port industrial a port històric

11.05

Barcelona

10.00

Sessions d’identificació de fotografies
de mar

29.05

Les Borges Blanques

17.00

Segon taller de memòria sobre el president Macià

05.06

La Granadella

19.00

Taller d’elaboració d’escombres

25.06

Sant Feliu de Guíxols

18.00

La ratafia, més que un licor. Taller de
preparació de ratafia, segons receptes
tradicionals

26.06

Cadaqués

17.30

La ratafia, més que un licor. V Taller de
preparació de ratafia, segons receptes
recollides a la nostra comarca

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.

https://tuit.cat/u0noy

Organitzen

Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial

13ns Tallers i Jornades de

Memòria Oral
2020-2021

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Informació
Direcció General de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural

https://tuit.cat/u0noy
https://etnologia.blog.gencat.cat/
Facebook: http://dom.cat/y09
Twitter: https://twitter.com/cultpopular_cat

DL: B 15767-2020

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

