
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 científi ques sobre temes etnològics 
que es fan a Catalunya. Cultura Viva retorna així a les comunitats que han estat objecte d’estudi 
els coneixements que elles mateixes han contribuït a crear.

Observatori del Patrimoni
Etnològic i Inmaterial

EIP
La recerca etnològica a Catalunya

Canvi de rumb. Dels llaüts a la 
navegació a vapor per l’Ebre 
Amposta | 15 d’abril

La cuina de la gent de mar de la Costa 
Brava. Receptes de l’Espai del Peix
Palamós | 22 d’abril

Trobades d’Etnologia i Recerca pel 
Territori: inventari del patrimoni 
cultural immaterial del Penedès
Sant Pere de Riudebitlles | 8 de maig
Santa Oliva | 10 de juny

Mostra de destresa marinera
Palamós | 15 de maig

Inventari de balls parlats
Reus | 19 de maig

Presentació de la incorporació del 
Centre d’Estudis de les Garrigues 
a l’OPEI i presentació de la recerca 
etnològica a la comarca de les 
Garrigues 
Tarrés | 21 de maig

Luthiers populars. De les canyes als 
objectes sonors al delta de l’Ebre
Amposta | 2 de juny

Antroponímia de la vall d’Àger
Lleida | 6 de juny

Els mitjans de comunicació al món 
rural: el campanar de la Vilella Alta
Tarrés | 25 de juny

IV edició de la Subhasta cantada
Palamós | 15 de juliol

La diàspora dels últims càtars al segle 
XIV. Del Languedoc cap al sud per
camins transhumants
Morella | 26 d’agost
Horta de Sant Joan | 27 d’agost
Flix | 2 de setembre

Memòria i present del cooperativisme 
a Catalunya (1840-2016)
Barcelona | 19 d’octubre

El cultiu de la vinya al Montgrí
Torroella de Montgrí | 22 d’octubre

Jornada de presentació de la recerca 
etnològica a les Terres de Lleida i del 
Pirineu
Cervera | 24 d’octubre de 2016

Pomeres del Montseny
Arbúcies | 5 de novembre

Els usos tradicionals de les plantes de 
l’Alt Camp
Sant Feliu de Guíxols | 12 de novembre

IV Fòrum de Recerca del Baix Ter
Bellcaire d’Empordà | 19 de novembre

Jornada de presentació de la recerca 
etnològica a la Catalunya Central 
2016
Manlleu | 19 de novembre

Entre natros i mosatros. 
Representacions socials, discursos 
agraris i mediambientals al delta de 
l’Ebre i l’Albufera
Amposta | Tardor (data a confi rmar)

Los cantadors. Cants religiosos de 
tradició oral de les Garrigues, Segrià, 
la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell
Àger | (data a confi rmar)
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