
El pou de la memòria

Arbúcies

L'objectiu d'aquest projecte és el de
documentar les transformacions en el
si de la societat arbucienca en particu-
lar, i de la montsenyenca a nivell gene-
ral, en el període del 1900 al 1960 a
partir de les fotografies.

Aquesta activitat s'estructura en dues
línies d'actuació. D'una banda, la docu-
mentació exhaustiva de l'extens fons
d'imatges que forma part de l'Arxiu Fo-
togràfic del Museu Etnològic del Mont-
seny - La Gabella, i de l'altra, la

preservació i la documentació dels fons
particulars. L'eix central serà un taller
participatiu on es combinarà la docu-
mentació gràfica i el procés de digitalit-
zació.

Taller de fotografia
etnohistòrica del Montseny

Sessions
• 24 de setembre de 2010
• 15 d'octubre de 2010
• 29 d'octubre de 2010
• 12 de novembre de 2010
• 26 de novembre de 2010
• 16 de desembre de 2010
• 14 de gener de 2011
• 28 de gener de 2011

Horari: de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Museu Etnològic del Montseny.
C. Major, 6, Arbúcies
Organitza: Museu Etnològic del
Montseny
Informació: 972 860 908
www.museuetnologicmontseny.org

Desvetllem la memòria

Manlleu

L’objectiu és documentar i catalogar les
fotografies de què disposa el fons del
Museu Industrial del Ter i que expli-
quen bona part de la història de la ciu-
tat i de la seva vida quotidiana. És una
activitat participativa en la qual els as-
sistents col·laboren en la identificació
de les fotografies. El resultat final és
una exposició amb les imatges més
destacades i significatives.

Taller de fotografia històrica de
Manlleu

15 sessions
que es faran tots els dimecres entre el
27 d’octubre de 2010 i el 23 de febrer
de 2011.
Horari: de 16.00 a 18.00 h
Lloc: Museu Industrial del Ter. Passeig
del Ter, 2, Manlleu
Organitza: Museu Industrial del Ter
Informació: 938 515 176
www.mitmanlleu.org

La Festa Major:
testimonis i records
d’abans i ara
Sant Pere de Riudebitlles
A càrrec de persones vinculades a la
Festa Major de Sant Pere

Data: diumenge 7 de novembre de 2010
Horari: 18.00 h
Lloc: Escoles Velles. La Carretera, Sant
Pere de Riudebitlles
Organitza: Grup de Recerques Històri-
ques de Sant Pere de Riudebitlles i Ins-
titut Ramon Muntaner
Informació: 977 401 757
www.irmu.org

El món ferroviari de Móra
la Nova a través dels seus
protagonistes
Móra la Nova

Taula rodona amb ferroviaris
Modera: Manel Llarch
Data: 12 de novembre de 2010
Horari: 19.30 h
Lloc: Ajuntament de Móra la Nova.
C. Major, 88, Móra la Nova
Organitza: Associació per a la Preserva-
ció del Patrimoni Ferroviari Industrial
de Móra la Nova, Museu Comarcal del
Montsià i Institut Ramon Muntaner
Informació: 977 401 757
www.irmu.org

Parlem dels barris de la
Marina: el barri de San
Cristóbal, habitatges dels
treballadors de la SEAT
Barcelona

Coordinat per Rosa Núñez, Helena Miró
i Olga Espadalé. Amb la participació
d'alguns protagonistes de la seva crea-
ció i del seu desenvolupament.

Data: 25 de novembre 2010
Horari: 19.00 h
Lloc: Biblioteca Francesc Candel.
C. d’Amnistia Internacional, 10,
Barcelona
Organitza: Centre d'Estudis de Mont-
juïc, Biblioteca Francesc Candel i Insti-
tut Ramon Muntaner
Informació: 977 401 757

www.irmu.org

L’Observatori per a la Recerca
Etnològica a Catalunya és un
servei de l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya. 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

El testimoni directe de la gent ha
esdevingut en els darrers temps
una de les fonts d’informació
més valuoses per als investiga-
dors socials. La tècnica de l’en-
trevista, abans gairebé
associada en exclusiva als antro-
pòlegs, avui forma part dels mè-
todes més utilitzats en
investigacions de tota mena. La
recerca a escala local ha estat
singularment una de les grans
beneficiades pel seu desenvolu-
pament.

L’Observatori per a la Recerca
Etnològica de Catalunya pre-
senta per tercer any consecutiu
un seguit d’experiències que
han tingut lloc a l’entorn d’inicia-
tives 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 ter-
ritori per conèixer les vivències
de moltes persones, a la vegada
personals i representatives del
batec de la nostra societat.

L’Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya és un programa del
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana que té
com a objectius la recerca, la
documentació, la difusió i la restitució
del patrimoni etnològic català.
L’Inventari fa anualment programes
de recerca etnològica en diversos
punts de la geografia catalana en
coordinació amb l’Observatori per a la
Recerca Etnològica a Catalunya,
l’instrument de difusió i reflexió de
què s’ha dotat l’IPEC.
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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 immate-
rial. Com els vells llops de mar, al vol-
tant d’una taula, en el marc d’una
taverna al costat del port de Palamós,
navegarem pels nostres passat i pre-
sent marítims amb les persones que els
han viscut i escrit en la memòria
col·lectiva.

• 15 d’octubre de 2010
La pesca del peix blau

• 12 de novembre de 2010
Peixateres i peixaters

• 11 de març de 2011
De la subhasta cantada a la
subhasta electrònica

• 8 d’abril de 2011
Científics a la mar

• 13 de maig de 2011
Trons i llamps. La meteorologia
i la pesca

• 10 de juny de 2011
Cuina de tradiciómarinera

Horari: 19.00 h
Lloc: Taverna Pepa Caneja
Pl. de Sant Pere, 14, Palamós
Organitza: Museu de la Pesca
Informació: 972 601 244
www.museudelapesca.org



Conferència

La memòria oral
com a patrimoni immaterial

Esterri d’Àneu

A càrrec de Xavier Roigé
antropòleg i professor de la Universitat
de Barcelona

Data: 16 d'abril de 2011
Horari: 19.00 h
Lloc: Paller de Casa Gassia, Ecomuseu
de les valls d'Àneu. C. del Camp, 16, Es-
terri d'Àneu
Organitza: Ecomuseu
de les valls d’Àneu
Informació: 973 626 436
www.ecomuseu.com

Imatges que fan parlar

Palamós

Ajuda’ns a documentar el fons fotogrà-
fic del Museu de la Pesca
Una fotografia recull una gran quantitat
d’informació i genera un seguit de pre-
guntes. Qui són? De quan és? On és?...
Disposem d’imatges que, gràcies al teu
ajut, ens permetran documentar millor
la nostra memòria històrica. Us convi-
dem a participar durant quatre diven-
dres, de 7 a 8 de la tarda, al Museu de
la Pesca, en una trobada on les fotogra-
fies antigues recollides durant anys pel
Museu ens podran parlar, ens revelaran

la seva història i ens resoldran molts
dubtes gràcies a la participació de tots.
La teva experiència i memòria ens serà
molt útil.
Ajuda’ns a rescatar de la memòria les
imatges del nostre passat més immediat.

• 17 de desembre de 2010
Esports nàutics a la badia

• 14 de gener de 2011
Personatges al moll

• 11 de febrer de 2011
L’activitat comercial al port

• 18 de març de 2011
El Palamós d’abans (Fons fotogrà-
fic del Servei d’Arxiu Municipal de Pa-
lamós)

Horari: 19.00 h
Lloc: Museu de la Pesca. Moll Pesquer
de Palamós
Informació: 972 601 244
Organitza: Museu de la Pesca
www.museudelapesca.org

Fer de músic

Torroella de Montgrí

El Centre de Documentació del Museu
de la Mediterrània ha iniciat un treball
de recerca, coordinat pel músic Jordi
Molina, que pretén recuperar i donar a
conèixer, a través de la memòria oral, la
feina dels músics de les cobles orques-
tres (les formacions musicals més anti-
gues del país), que han viscut el canvi
en l'ofici de músics, en el seu repertori,
en les festes i tradicions, en els cos-
tums de la societat.... Fins a aquest mo-
ment s’han enregistrat vuit entrevistes
en suport audiovisual que recullen ex-

periències vitals de persones i també
de la societat a la qual donen servei.
Les dues activitats que es proposen
pretenen mostrar els treballs d’una ma-
nera oberta a tots els públics.

• 4 de febrer de 2011
20.30 h
Personatges històrics de les co-
bles orquestres
Presentació i visualització del projecte
de recuperació de la memòria oral dels
músics de sardanes, a càrrec del músic
Jordi Molina i d’Eva Ramió, responsable
del Centre de Documentació del Museu
de la Mediterrània.

• 11 de febrer de 2011
20.30 h
Fer de músic
Taula rodona amb els protagonistes de
les entrevistes per parlar de la feina del
músic i del seu paper a la societat. La
taula la coordinarà l’escriptor, perio-
dista i compositor Jordi Lara.

Horari: De 09.30 a 14.00 h
Lloc: Can Quintana, Museu de la Medi-
terrània. C. d’Ullà, 27-31
Torroella de Montgrí
Organitza: Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
www.museudelamediterrania.cat

Històries de vides a l’Ebre

Amposta

• 3 de març de 2011
Els pescadors de riu

• 10 de març de 2011
Els llaguters

• 17 de març de 2011
Encruseros, comporteros, zeladors i
regadors

• 24 de març de 2011
Els barquers dels passos de barca

Horari: 19.30 h
Lloc: Museu del Montsià. C. del Gran
Capità, 34, Amposta
Organitza: Museu del Montsià
Informació: 977 702 954
info@museumontsia.org

Veus de la mar

Barcelona

El barri mariner de la Barceloneta, a
Barcelona, ha patit darrerament grans
transformacions. El Museu Marítim de
Barcelona es proposa recollir el testi-
moni de com s’han viscut aquestes
transformacions des del punt de vista
de les persones vinculades d’una forma
o altra a la mar a través de la pesca, la
construcció naval, el treball portuari o
simplement per relació personal o fami-
liar. Com recorden el barri de quan eren
petits? Com s’hi vivia? Com han viscuts
els canvis? Molts interrogants plante-
jats des de la visió de la gent de mar.

• 29 de març de 2011
La Barceloneta, barri o poble?

• 31 de març de 2011
La platja, un escenari canviant

• 6 d’abril de 2011
El món del treball en un barri
singular

• 12 d’abril de 2011
Mirant al port, mirant a la ciutat

• 14 d’abril de 2011
La mirada de les dones

Horari: 18.00 h
Lloc: Museu Marítim de Barcelona.
Drassanes Reials de Barcelona
Avda. de les Drassanes s/n. Barcelona
Organitza: Museu Marítim de Barcelona
Informació: 933 429 920 ext. 154
www.mmb.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana

C

Informació:

Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana
Servei de Patrimoni Etnològic
Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
Tel. 933 162 720, ext. 14617
observatori.cultura@gencat.cat

http:cultura.gencat.cat/cpcptc

Els treballadors de la fà-
brica J. Trepat: vida laboral
i social a la Tàrrega del
segle XX

Tàrrega

Presentació del llibre
Els treballadors de la fàbrica J.
Trepat: vida laboral i social a la
Tàrrega del segle XX
(1914 – 1985)

A càrrec dels autors Roser Miarnau
Pomés, Jaume Espinagosa Marsà,
Francesca Bardají Santiveri i Gerard
Corbella López. Edita: Ajuntament de
Tàrrega, Museu Comarcal de l'Urgell i
Generalitat de Catalunya, Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Data: 12 de desembre de 2010
Horari: 13.00 h
Lloc: Ajuntament de Tàrrega.
Pl. Major, 1, Tàrrega
Organitza: Museu Comarcal de l'Urgell
Informació: 973 312 960
museu@museutarrega.com
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