
Cultura Viva 2020
La recerca etnològica a Catalunya

L’ofi ci de canterer, a la Galera i Miravet
6 d’agost, 19 h
Lloc: Mas de Barberans, Centre de 
Desenvolupament Rural Museu de la 
Pauma

Objectes sonors dels museus
Estudi de les col·leccions d’etnologia
i arqueologia del Museu Etnològic del 
Montseny
2 d’octubre
Lloc: Arbúcies, Museu Etnològic del 
Montseny

Dades etnobotàniques dels Països 
Catalans: metanàlisi
Ponència a la 5a Jornada gastronòmica 
de les plantes oblidades
3 d’octubre, 13.30 h
Lloc: Igualada, Espai Cívic Centre

Festa de santa Llúcia a Gelida
16 d’octubre
LLoc: Gelida, Centre Cultural

Fent recerca des de l’antropologia 
Presentació de les recerques ICA
29 d’octubre, 19 h
Lloc: Barcelona, Museu Etnològic i de 
Cultures del Món - seu c. Montcada 

IX Jornada de presentació de la recerca 
etnològica a la Catalunya central 2020
14 de novembre
Lloc: Manlleu, Museu del Ter

II Jornada de recerca etnològica 
a la Costa Brava
Presentació de recerques etnològiques
14 de novembre
Lloc: Palamós, Casa del Mar

XVI Mostra de destresa marinera
15 de novembre, 11 h
Lloc: Palamós, Museu de la Pesca

VIII Fòrum de recerca del Baix Ter
21 de novembre, 10 h
Lloc: La Tallada d’Empordà

Treballem en projectes sobre memòria 
oral a les terres de Lleida i Pirineus
26 de novembre, 10 h
Lloc: Tàrrega, Museu de la Mecanització 
Agrària Cal Trepat

Presentació del manual Tècnica de 
construcció de murs en pedra seca: 
regles professionals i posterior col·loqui
27 de novembre, 19 h
Lloc: Amposta, Museu de les Terres de l’Ebre

L’ofi ci de margener i la tècnica 
de la pedra seca al Penedès
12 de desembre
Lloc: Bonastre, Centre Cívic de la Societat

Els jocs populars a les Terres de l’Ebre 
Desembre de 2020, dia a determinar
Lloc: Amposta, Museu de les Terres de l’Ebre

Bolitxos, rossegalls i artons. La pesca 
amb arts de platja col·lectius a la mar
de l’Ebre
Data a determinar
Lloc: l’Ampolla

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 retorna així a les comunitats que han estat objecte d’estudi els coneixe-
ments que elles mateixes han contribuït a crear.Inventari del Patrimoni

Etnològic de Catalunya


