Cultura Viva 2013
LA RECERCA ETNOLÒGICA A CATALUNYA

Inventari del Patrimoni Etnológic de Catalunya

VIII Jornada Recerca etnològica i centres d'estudis:
Presentació de l'Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya

Dissabte, 9 de març de 2013
de 10.30 a 14.00 h
Olot (la Garrotxa)
Sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Plaça del Puig Roser, 1
Faràndula de Sant Feliu de Pallerols. Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Servei d'Imatges.

COL·LABOREN:

ORGANITZA:

museu etnològic del montseny
Patronat format per

CCEPC
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T R A M O N M U N TA N E R
Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

LA GABELLA
arbúcies

L'objectiu de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, és la recerca, la documentació, la difusió i la
restitució del patrimoni etnològic català. Aquest és un circuit liderat pels investigadors i les entitats que treballen en aquests àmbits i pretén que els resultats aconseguits acabin revertint en la
comunitat i en el ciutadà com a destinatari i alhora com a protagonista i creador d'un patrimoni cultural viu, canviant i dinàmic, que es fa i es transforma en el dia a dia de tota la col·lectivitat.

Programa

L'Inventari vol, en aquest sentit, mantenir-se obert i en contacte permanent amb la societat. Des de 2005 compta amb la col·laboració dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals
coordinats a través de l'Institut Ramon Muntaner. És per això que ja ha fet diverses jornades similars a aquesta a Sant Just Desvern, les Borges Blanques, Rasquera, Igualada, Sitges, Barcelona
(Gràcia) i Argentona amb l'objectiu tant de presentar al territori tota la tasca que es realitza des de el Servei de Patrimoni Etnològic de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com les diferents recerques en matèria etnològica que, en els darrers anys, han realitzat els instituts i centres d'estudis locals i comarcals.

10.00 h Recollida de documentació
10.15 h Inauguració
10.45 h Presentació de l'IPEC, a càrrec de Rafel Folch i Roger Costa
Què és l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya
Les Zones d'Interès Etnològic i les declaracions de
Patrimoni Immaterial de la Humanitat
L'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial
El Centre de Documentació de la Direcció General de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural
La línia editorial

11.30 h Esmorzar

12.45 h Presentació de recerques:
"Els últims hereus. Història oral dels propietaris rurals
gironins, 1930-2000" i “Forçats a foc i llum. Una història oral
dels últims masovers de la regió de Girona, 1930-2000”, a
càrrec d'Enric Saguer (Associació d'Història Rural de les
Comarques Gironines).
"L'inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny", "El Mas
al Montseny" i "Mirades al Montseny", a càrrec de Jordi
Tura i Joaquim Mateu (Museu Etnològic del Montseny, La
Gabella), Ferran Estrada i Xavier Roigé (Departament
d'Antropologia UB).

13.30 h Cloenda

12.30 h Torn de preguntes

Inscripció (gratuïta) a l'Institut Ramon Muntaner. Tel. 977 40 17 57 A/e: carles@irmu.org
Termini d'inscripcions: 7 de març de 2013. Us preguem que confirmeu la vostra assistència.

Per a més informació:

www.irmu.org

