
Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 

10ns Tallers i Jornades de

Memòria Oral
2017-2018

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya



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 novè 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 Inmaterial

EIP



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

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



Desvetllem de la memòria de...
Manlleu

Taller de fotografia històrica i documentació col·lectiva 
encaminat a recuperar i documentar fotografies inèdites. 
L’objectiu és que totes les persones amb fotografies rela-
cionades amb una temàtica concreta, i que a continua-
ció detallem, les portin al taller per tal de digitalitzar-les 
i documentar-les. Les fotografies són retornades al 
moment.

Les dones treballadores de Manlleu. Els assistents 
porten fotografies d’aqueta temàtica i durant les sessions 
són digitalitzades i documentades mitjançant una partici-
pació col·lectiva. 

Vuit sessions, que es faran cada dimecres.

Hora:  10.00
Lloc:   Museu del Ter
          Passeig del Ter, 2
Organitza:  Museu del Ter i Casal de la Gent Gran de Manlleu
Informació:  93 851 51 76 
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

Del 3 de maig del  al 21 de juny de 2017 



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

Taller de fotografia històrica i documentació col·lectiva 
encaminat a recuperar i documentar fotografies inèdites. 
L’objectiu és que totes les persones amb fotografies rela-
cionades amb una temàtica concreta, i que a continua-
ció detallem, les portin al taller per tal de digitalitzar-les 
i documentar-les. Les fotografies són retornades al 
moment.

Josep Costa “Dientes”. El fotògraf manlleuenc va cedir 
el fons al Museu, que l’ha digitalitzat i el taller servirà per 
a documentar-lo. 

Quatre sessions que es faran cada dimecres durant la 
primavera de 2017.

Hora:  16.30  
Lloc:   Escola d’Adults de Sant Hipòlit de Voltregà. 
            Passatge Parés, 31
Organitza:  Museu del Ter; Ajuntament de Sant Hipòlit de   
 Voltregà; Ajuntament de les Masies de Voltregà;  
 Centre d’Estudis Voltreganès i Grup Obert les   
 Branques 
Informació:  93 851 51 76
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

Primavera de 2017  



Cicle de Tallers Medicinals
Taller d’elaboració de ratafia
Castell d’Aro

Taller pràctic d’elaboració de ratafia, a càrrec de Judith 
Ramírez (Associació Etnobotànica Rusticana). La rata-
fia és un licor d’herbes amb llarga tradició a Catalunya, 
elaborada amb herbes digestives. Prèviament, farem una 
passejada tot vorejant el torrent de la Coma de Castell 
d’Aro. Amb aquesta activitat podrem visibilitzar la tradició, 
el procés d’elaboració, els diferents licors que podem 
emprar i les herbes.

Hora:  10.00
Lloc:  Centre Cívic ca la Rafaela
           Av. de la Platja, 11
Organitza:  Museu d’Història – Espai del Metge i la Salut Rural  
 i Càtedra Martí i Casals de Medicina i Salut en   
 l’Àmbit Rural.
Informació:  972 821575
                      museuhistoria@guixols.cat

www.guixols.cat/museu 
www.udg.edu/salutruralg

Dissabte 10 de juny



Desvetllem de la memòria de...
Manlleu

Taller de fotografia històrica i documentació col·lectiva 
encaminat a recuperar i documentar fotografies inèdites. 
L’objectiu és que totes les persones amb fotografies rela-
cionades amb una temàtica concreta, i que a continua-
ció detallem, les portin al taller per tal de digitalitzar-les 
i documentar-les. Les fotografies són retornades al 
moment.

Del teatre a Manlleu. Els assistents porten fotografies 
d’aqueta temàtica i durant les sessions són digitalitzades i 
documentades mitjançant una participació col·lectiva. 

Vuit sessions, que es faran els dijous durant l’estiu de 
2017

Hora:  10.00
Lloc:  Museu del Ter
           Passeig del Ter, 2. 
Organitza:  Museu del Ter i Teatre Centre de Manlleu
Informació:     93 851 51 76. 
                       info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

Dimecres 22 de juny de 2016   



Canya
Mas de Barberans

L’antropòloga Maite Hernández parlarà sobre l’ofici de 
canyisser a les Terres de l’Ebre i els membres del col·lec-
tiu Investigació Canyera ens introduiran a les noves ma-
neres d’utilitzar la canya en l’arquitectura. A partir d’aquí, 
es realitzarà el taller de memòria amb un públic interna-
cional de cistellers, cistelleres, interioristes, arquitectes i  
canyissers. 

Hora:  10.00h
Lloc:  Museu de la Pauma
         C. del Clavell, 52
Organitza:  Museu de la Pauma i Ajuntament de Mas   
 de Barberans
Informació:  977 053 778
                     info@cdrmuseudelapauma.cat

www.cdrmuseudelapauma.cat

Divendres 4 d’agost de 2017



Memòria fotogràfica
Torroella de Montgrí

El Museu de la Mediterrània continua el projecte iniciat 
a finals de 2013 de documentació d’imatges antigues 
custodiades al Centre de Documentació. Amb l’ajuda 
dels amics de la Llar de Jubilats de Torroella de Montgrí 
recordem personatges, llocs, situacions, festivitats i mul-
titud d’experiències viscudes en èpoques anteriors. Una 
activitat que aglutina com poques la recerca etnològica i 
una causa social i de proximitat amb la població.

Les sessions es faran cada primer dijous de mes.

Hora:  17.30.
Lloc:  Llar de jubilats “El Recer”
           Plaça dels Dolors, 10.
Organitza:  Museu de la Mediterrània i Llar de jubilats   
 “El Recer”
Informació: 972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat
 www.facebook.com/museudelamediterrania
 twitter: @mdlmediterrania

www.museudelamediterrania.cat

Del 7 de setembre de 2017 al 7 de juny de 2018



Desvetllem de la memòria de...
Manlleu

Taller de fotografia històrica i documentació col·lectiva 
encaminat a recuperar i documentar fotografies inèdites. 
L’objectiu és que totes les persones amb fotografies rela-
cionades amb una temàtica concreta, i que a continua-
ció detallem, les portin al taller per tal de digitalitzar-les 
i documentar-les. Les fotografies són retornades al 
moment.

Rafael Rueda. Aquest fotògraf manlleuenc va cedir el 
fons al Museu, que l’està digitalitzant, i el taller servirà per 
documentar-lo.

Dotze sessions, que es faran cada dimarts durant la 
tardor de 2017

Hora:  15.30
Lloc:  Casal Cívic de Manlleu Frederica Montseny
          Avinguda Puigmal, 137-139
Organitza:  Museu del Ter
Informació:   93 851 51 76 
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat

Tardor de 2017 



Imatges que fan parlar
L’evolució dels vestits de bany 
a les nostres platges
Palamós

Una fotografia recull una gran quantitat d’informació i 
genera un seguit de preguntes. Qui són? De quan és? 
On és?

Disposem d’imatges que, gràcies a la teva ajuda, ens per-
metran documentar millor la nostra memòria històrica. 
Us convidem a participar durant tres divendres, de 7 a 8 
de la tarda, al Museu de la Pesca, en una trobada on les 
fotografies antigues recollides durant anys pel Museu 
ens podran parlar, ens desvetllaran 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.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
          Moll persquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org

Divendres 6 d’octubre de 2017 



20 i tants de punts i 20 i tantes 
peces
Mas de Barberans

A partir de la recerca portada a terme des del Museu 
de la Pauma i l’Associació de Dones Masoveres per a 
l’exposició Punts fets a mà (sense màquina ni bastidor), 
inaugurada al Museu de la Pauma el 23 d’abril de 2017 
amb motiu de les Festes Majors, es muntarà un taller par-
ticipatiu. Mitjançant les fotografies de les diferents peces 
de roba, d’ús personal o per a la casa, i dels dibuixos de 
diferents punts —per a l’exposició seran 21 punts i 25 pe-
ces— s’activarà la memòria per tal de completar el recull. 

Hora:  18.00
Lloc:  Museu de la Pauma
 C. del Clavell, 52
Organitza:  Museu de la Pauma i Ajuntament de Mas   
 de Barberans
Col·labora:  Associació de Dones Masoveres
Informació:  977 053 778
                     info@cdrmuseudelapauma.cat  

www.cdrmuseudelapauma.cat

Divendres 6 d’octubre de 2017 



Cicle de Tallers Medicinals
Farmaciola de tardor
Sant Feliu de Guíxols

Taller pràctic d’elaboració de xarops naturals, a càrrec 
de Judith Ramírez (Associació Etnobotànica Rusticana)  
amb herbes remeieres per guarir-nos de les dolències 
típiques de la tardor.

Hora:   10.00.
Lloc:  Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
Organitza:  Museu d’Història – Espai del Metge i la Salut Rural  
 i Càtedra Martí i Casals de Medicina i Salut en   
 l’Àmbit Rural.
Informació:  972 821575
 museuhistoria@guixols.cat

www.guixols.cat/museu
www.udg.edu/salutrural

Dissabte 7 d’octubre de 2017



Trobada de recerca sobre
terrissa popular del Pirineu
Esterri d’Àneu

Arran de les diverses recerques i tasques de documen-
tació de la terrissa del Pirineu que actualment s’estan 
desenvolupant, ens semblava encertat de dedicar una 
jornada sobre aquest tema i treballar aspectes com la 
metodologia de la recerca oral, establir contactes entre 
diversos investigadors, treballar la documentació de 
les peces, etc.... En aquest sentit, es proposa convidar 
diferents especialistes catalans, francesos i de la resta de 
l’Estat que estan treballant en aquest àmbit. Amb aquesta 
jornada es pretén també activar una línia de coordina-
ció de les diferents recerques i treballs que actualment 
s’estan desenvolupant al Pirineu en aquest àmbit i que 
actualment estan força desconnectades les unes de les 
altres.

Hora:  D’11.00 – 14.00 i de 16.00 – 19.00
Lloc:  Quadra de Casa Gassia
 C. del Camp, 22-24. 
Organitza: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Informació:  973 626 436 
                    ecomuseu@ecomuseu.com

www ecomuseu.com 

Divendres 3 de novembre de 2017



Imatges que fan parlar
Escenes de pesca en blanc i 
negre
Palamós

Una fotografia recull una gran quantitat d’informació i 
genera un seguit de preguntes. Qui són? De quan és? 
On és?

Disposem d’imatges que, gràcies a la teva ajuda, ens per-
metran documentar millor la nostra memòria històrica. 
Us convidem a participar durant tres divendres, de 7 a 8 
de la tarda, al Museu de la Pesca, en una trobada on les 
fotografies antigues recollides durant anys pel Museu 
ens podran parlar, ens desvetllaran 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.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
          Moll persquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org

Divendres 10 de novembre de 2017



Postres de Músic
Torroella de Montgrí

Des del Museu de la Mediterrània iniciem un nou pro-
jecte sota el nom de Postres de Músic. Volem crear un 
espai per a la participació de gent de totes les edats al 
voltant de la qual es parli de música. Un espai on els 
grans ens parlin del passat i els joves puguin explicar 
el seu futur. Un espai d’encontre intergeneracional al 
voltant d’una taula, d’un espai singular i d’unes postres 
de músic. Un espai de memòria però també de creació, 
de conversa, de debat, de coneixement i generador 
d’oportunitats. 

Hora:  19.30
Lloc:  La Sala, 
           Pl. Ernest Lluch, 28
Organitza:  Museu de la Mediterrània
Informació:  972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat
 www.facebook.com/museudelamediterrania
 twitter: @mdlmediterrania

www.museudelamediterrania.cat

Divendres 17 de novembre de 2017



La Guerra Civil en la memòria 
personal
Vida quotidiana en temps
de guerra
Reus

El record de la guerra de 1936-39 és encara ben present 
a la nostra societat. Aquest cicle pretén apropar-nos a 
una memòria bastida a partir de testimonis de persones 
que van viure aquell moment, però també dels retalls i 
les imatges que han perdurat en una segona o tercera 
generació. Memòria personal de la vida diària en uns 
moments excepcionals, aplegada i ordenada, amb vo-
luntat de reflexionar sobre la construcció de la memòria 
que anomenem col·lectiva.

Sessió coordinada per Salvador Palomar.

Hora:  19.30
Lloc:   Arxiu Municipal de Reus
          C. Sant Antoni M. Claret, 3
Organitza:  Carrutxa
Col·labora:  Arxiu Municipal de Reus
Informació:  977 34 09 28
                    correu@carrutxa.cat

www.carrutxa.cat

Dimecres 22 de novembre de 2017 



Mestres dels fogons
Demostració de cuina del peix. 
Àpats de festa
Palamós

Cuina marinera en directe, per tal d’apropar el coneixe-
ment dels productes pesquers i el seu tractament més 
tradicional a la ciutadania.

Hora.  De 15.15 a 16.15.
Lloc:  Espai del Peix
          Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 600 424
                    museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org
www.espaidelpeix.org 

Dijous 14 de desembre  de 2017



Imatges que fan parlar
El Palamós més fotogènic
Palamós

Una fotografia recull una gran quantitat d’informació i 
genera un seguit de preguntes. Qui són? De quan és? 
On és?

Disposem d’imatges que, gràcies a la teva, ens perme-
tran documentar millor la nostra memòria històrica. Us 
convidem a participar durant tres divendres, de 7 a 8 
de la tarda, al Museu de la Pesca, en una trobada on les 
fotografies antigues recollides durant anys pel Museu 
ens podran parlar, ens desvetllaran 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.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
 Moll persquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org

Divendres 15 de desembre de 2017



Postres de Músic
Torroella de Montgrí

Des del Museu de la Mediterrània iniciem un nou pro-
jecte sota el nom de Postres de Músic. Volem crear un 
espai per a la participació de gent de totes les edats al 
voltant de la qual es parli de música. Un espai on els 
grans ens parlin del passat i els joves puguin explicar 
el seu futur. Un espai d’encontre intergeneracional al 
voltant d’una taula, d’un espai singular i d’unes postres 
de músic. Un espai de memòria però també de creació, 
de conversa, de debat, de coneixement i generador 
d’oportunitats. 

Hora:  19.30
Lloc:  La Sala
           Pl. Ernest Lluch, 28
Organitza: Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat
 www.facebook.com/museudelamediterrania
 twitter: @mdlmediterrania

www.museudelamediterrania.cat

Divendres 15 de desembre de 2017



Fer de Músic. 
Presentació de les gravacions 
de personatges històrics de
les cobles orquestres
Torroella de Montgrí

El Museu de la Mediterrània continua amb aquest projec-
te de recerca, que pretén recuperar i donar a conèixer, 
a través de la memòria oral, la feina dels músics de les 
cobles orquestres (les formacions musicals més anti-
gues del país) que han viscut el canvi en l’ofici, en el seu 
repertori, en les festes i tradicions, en els costums de la 
societat... El projecte Fer de Músic, a més de recuperar 
i difondre la memòria oral, vol ser un espai de reflexió 
en el món dels músics de les cobles orquestres, a partir 
d’una taula rodona farem que es reflexioni sobre aquest 
món.

Aquest dia es presentaran les gravacions dutes a ter-
me durant el 2017 del projecte de recuperació de la 
memòria oral de músics de cobles orquestres.

Hora:   18.00
Lloc:     Museu de la Mediterrània
               C. Ullà, 31
Organitza:  Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat
 www.facebook.com/museudelamediterrania
 twitter: @mdlmediterrania

www.museudelamediterrania.cat

Dissabte 20 de gener de 2018



La Guerra Civil en la memòria 
personal
Plegar els morts amb pales. 
Els bombardeigs de l’hivern de 
1938
Reus

El record de la guerra de 1936-39 és encara ben present 
a la nostra societat. Aquest cicle pretén apropar-nos a 
una memòria bastida a partir de testimonis de persones 
que van viure aquell moment, però també dels retalls i 
les imatges que han perdurat en una segona o tercera 
generació. Memòria personal de la vida diària en uns 
moments excepcionals, aplegada i ordenada, amb vo-
luntat de reflexionar sobre la construcció de la memòria 
que anomenem col·lectiva.

Sessió coordinada per Ezequiel Gort.

Hora: 19.30
Lloc:  Arxiu Municipal de Reus
 C. Sant Antoni M. Claret, 3
Organitza:  Carrutxa
Col·labora:  Arxiu Municipal de Reus
Informació:  977 34 09 28
 correu@carrutxa.cat

www.carrutxa.cat

Dimecres 24 de gener de 2018



Fer de músic
Conversa amb... 
Torroella de Montgrí

El Museu de la Mediterrània continua amb aquest projec-
te de recerca, que pretén recuperar i donar a conèixer, 
a través de la memòria oral, la feina dels músics de les 
cobles orquestres (les formacions musicals més anti-
gues del país) que han viscut el canvi en l’ofici, en el seu 
repertori, en les festes i tradicions, en els costums de la 
societat...  El projecte Fer de Músic, a més de recuperar 
i difondre la memòria oral, vol ser un espai de reflexió 
en el món dels músics de les cobles orquestres, a partir 
d’una taula rodona farem que es reflexioni sobre aquest 
món.

Aquest dia una conversa entre el músic Jordi Molina i un 
personatge destacat del món de les cobles repassarà el 
passat, present i futur d’aquest món.

Hora: 18.00
Lloc: Museu de la Mediterrània
 C. Ullà, 31
Organitza:  Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat
 www.facebook.com/museudelamediterrania
 twitter: @mdlmediterrania

www.museudelamediterrania.cat

Dissabte 3 de febrer de 2018



La Guerra Civil en la memòria 
personal
El patrimoni en perill.
Pere Rius en el record de
la seva filla
Reus

El record de la guerra de 1936-39 és encara ben present 
a la nostra societat. Aquest cicle pretén apropar-nos a 
una memòria bastida a partir de testimonis de persones 
que van viure aquell moment, però també dels retalls i 
les imatges que han perdurat en una segona o tercera 
generació. Memòria personal de la vida diària en uns mo-
ments excepcionals, aplegada i ordenada, amb voluntat 
de reflexionar sobre la construcció de la memòria que 
anomenem col·lectiva.

Sessió coordinada per Helena Sardà.

Hora:  19.30
Lloc:   Arxiu Municipal de Reus
           C. Sant Antoni M. Claret, 3
Organitza:  Carrutxa
Col·labora:  Arxiu Municipal de Reus
Informació:  977 34 09 28
                    correu@carrutxa.cat

www.carrutxa.cat

Dimecres  21 de febrer de 2018 



Tortells, mones i garlandes
al Penedès
Sant Pau d’Ordal (Subirats)

Taller de memòria oral en el que testimonis de diferents 
poblacions i generacions, a través de la narració dels 
seus records, ens permetran conèixer aspectes tradicio-
nals d’aquestes menges típiques en diferents moments 
del calendari festiu. També es farà la projecció d’una 
filmació dels anys 60 de com el forner de Sant Pau ela-
borava les garlandes. Els resultats d’aquest taller serviran 
per a complementar la recerca que s’està fent des de 
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. 

Hora:  12.00
Lloc:  Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal. 
         Plaça Subirats, s/n 
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i Centre d’Estudis  
 de Subirats
Col·labora: Centre Agrícola de Sant Pau i Ajuntament de   
 Subirats
Informació:   607 162 342
                       atrave@immaterialpenedes.cat

www.iepenedesencs.org
www.immaterialpenedes.cat

Diumenge 11 de març de 2018



Converses de Taverna
La immersió subaquàtica
a la costa de Palamós
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 nos-
tre patrimoni immaterial. Com els vells llops de mar, al 
voltant d’una taula, en el marc d’una taverna al costat del 
port de Palamós, navegarem pel nostre passat i present 
marítims amb les persones que l’han viscut i l’han escrit 
en la memòria col·lectiva.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
          Moll persquer, s/n
Organitza: Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat
 info@museudelamediterrania.cat 

www.museudelapesca.org

Divendres 13 d’abril de 2018



Cicle de tallers medicinals 
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 del fetge 
d’un peix anomenat porc o tamborer i que era utilitzat 
per calmar el dolor de cremades i evitar la formació 
d’ampolles, accelerant la cicatrització de la ferida. 
Els resultats obtinguts amb alguns anàlisis realitzats 
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 dietètic, que pot ser d’interès per 
al tractament de malalties dermatològiques, artrosis i 
d’altres malalties òssies. 

Hora:  10.00
Lloc:  Museu d’Història
         Pl. del Monestir, s/n
Organitza:  Museu d’Història – Espai del Metge i la Salut Rural  
 i Càtedra Martí i Casals de Medicina i Salut en   
 l’Àmbit Rural.
Informació:    972 821 575
                       museuhistoria@guixols.cat

www.guixols.cat/museu
www.udg.edu/salutrural

Dissabte 14 d’abril de 2018



Converses de Taverna
La pesca del sonso
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 nos-
tre patrimoni immaterial. Com els vells llops de mar, al 
voltant d’una taula, en el marc d’una taverna al costat del 
port de Palamós, navegarem pel nostre passat i present 
marítims amb les persones que l’han viscut i l’han escrit 
en la memòria col·lectiva.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
          Moll persquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org

Divendres 18 de maig de 2018



Cicle de Tallers Medicinals
Taller d’elaboració de ratafia
Santa Cristina d’Aro

Taller pràctic d’elaboració de ratafia, a càrrec de l’Asso-
ciació de Remeiers i Remeires de les Comarques Giro-
nines. La ratafia és un licor d’herbes amb llarga tradició 
a Catalunya, elaborada amb herbes digestives. Amb 
aquesta activitat podrem visibilitzar la tradició, el procés 
d’elaboració, els diferents licors que podem emprar i les 
herbes.

Hora:  10.00
Lloc:  Església de Santa Maria de Bell-Lloc 
Organitza:  Museu d’Història – Espai del Metge i la Salut Rural  
 i Càtedra Martí i Casals de Medicina i Salut en   
 l’Àmbit Rural.
Informació: 972 821 575
 museuhistoria@guixols.cat

www.guixols.cat/museu
www.udg.edu/salutrural

Dissabte 9 de juny de 2018  



Converses de Taverna
La preservació del nostre
paisatge litoral
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 nos-
tre patrimoni immaterial. Com els vells llops de mar, al 
voltant d’una taula, en el marc d’una taverna al costat del 
port de Palamós, navegarem pel nostre passat i present 
marítims amb les persones que l’han viscut i l’han escrit 
en la memòria col·lectiva.

Hora:  19.00
Lloc:  Museu de la Pesca
          Moll persquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació: 972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org

Divendres 15 de juny de 2018



Cultura Viva

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

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.

Etnologia en xarxa

Nou programa que integra dife-
rents activitats de conservació i 
difusió del patrimoni etnològic 
dins l’àmbit local i territorial de 
cada entitat de l’Observatori.



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals

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

Coorganització

Informació
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Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya


