
Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya

El programa Cultura Viva és una iniciativa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial que té com objectiu 
comunicar els resultats de les recerques científiques sobre temes etnològics que es fan a Catalunya. Cultura Viva re-
torna així a les comunitats que han estat objecte d’estudi els coneixements que elles mateixes han contribuït a crear.

Cultura Viva 2019
La recerca etnològica a Catalunya

La religiositat morabita entre els 

treballadors informals d’origen 

senegalès a Barcelona. El cas dels 

modou-modou o manters

Barcelona (UB – Raval) § 4 d’abril 

XIII Trobada d’Entitats de Recerca 

Local i Comarcal del Maresme. 

El patrimoni cultural immaterial: 

El batec de la gent del Maresme

Cabrils § 27 d’abril 

Etnografi a per aprendre a explicar 

un museu, 2015-2019

Barcelona (UB – Raval) § 2 de maig 

Mosaic Recercat 

Cervera § 4 de maig 

Els dietaris i els libres de memòries 

com a eina per a conèixer la història 

i entendre el passat

Mora d’Ebre § 1 de juny 

Cartells i runes (in)visibilitzades: Un 

recorregut paisatgístic pels “abans” 

i els “ara” de la ribera d’Isil i Alós

Esterri d’Àneu § 1 de juny 

La festa de Sant Antoni als Països 

Catalans

Mas de Barberans § 13 d’agost 

Producció i comerç de la neu del 

Montseny

Arbúcies § 27 de setembre

Jornada sobre la pedra seca: qüestió 

de present i futur

Tarrés § 12 d’octubre

I Jornada de recerca etnogràfi ca 

a la Costa Brava

Torroella de Montgrí § 19 d’octubre

La recerca etnològica a les terres 

de Lleida i del Pirineu

Tàrrega § 24 d’octubre

VIII Jornada de presentació de la 

recerca etnològica a la Catalunya 

Central 2019

Roda de Ter § Novembre 2019 
(dia a determinar) 

VII Fòrum de Recerca del Baix Ter

Lloc a determinar § 16 de novembre 

Missa de pastors de la Llacuna. 

Inventari del Patrimoni Cultural 

Immaterial del Penedès

La Llacuna § 30 novembre

La Col·lectivitat General d’Amposta, 

una mirada al passat llibertari de la 

capital del Montsià 

Amposta § Data a determinar 

Francesc Balagué, Boca de bou, el 

sant déu de la jota 

St. Jaume d’Enveja § Data a determinar

Bolitxos, rossegalls i artons. La pesca 

amb arts de platja col·lectius a la Mar 

de l’Ebre 

St. Carles de la Ràpita § Novembre 

(dia a determinar)

Francesc Balagué, Boca de bou, 

el sant déu de la jota

St. Jaume d’Enveja § Data a determinar

Els artesans ebrencs constructors 

de fi gures festives

Lloc § Data a determinar

Els ofi cis d’empeltador i 

d’esllemenador al Baix Ebre 

i el Montsià 

Lloc § Data a determinar

La dansa popular a Gavà al segle xx 

Gavà § 14 de desembre
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