
Observatori del Patrimoni
Etnològic i Immaterial

P EI

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 coneixements que elles mateixes han contribuït a crear.

V Jornada 

Presentació de la 
recerca etnològica a la 

Catalunya Central 2017

Cultura Viva 2017
La recerca etnològica a Catalunya

Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya

9.30 a 9.45: Benvinguda a càrrec 
de Lluís Verdaguer, alcalde de 
Taradell i  Verònica Guarch. 
DG de Cultura Popluar, Associa-
cionisme i Acció Culturals. 
Generalitat de Catalunya

9.45 a 10.10: L'Escola del Colomer 
i Josefa Lleopart. Història d'una 
escola i una mestra rural a 
Taradell (1942-1959). Júlia Aregall 
i Miquel Rosell

10.10 a 10.35: La recerca entorn el 
centenari del Club Futbol Torelló, 
1917-2017. Gerard Verdaguer

10.35 a 11.00: esmorzar

11 a 11.25: Projecte de difusió del 
patrimoni en pedra seca a la co-
marca del Bages: cas pràctic apli-
cat al terme de Manresa. Jaume 
Plans. Centre d’Estudis del Bages

11.25 a 11.55: Els aplegadors d’er-
mita o santers i les seves 
capelletes. Joan Arimany

11.55 a 12.20:  La descoberta de la 
sèquia de la Guixa. Xavier Cervera

12.20 a 12.45: El molí de La Calva-
ria. L'ofi ci de moliner. La ruta dels 
molins del torrent de Riudeperes. 
José Antonio Corral, Santi Ponce 
i Jacint Torrents. Xarxa de Patri-
moni Rural. Ecomuseu del Blat

12.45 a 13.10: La tradició de les 
atxes de barballó a Taradell. Eva 
Leucó i Laia Miralpeix. Grup de 
Recerca Local de Taradell. 

13.10 a 13.35: Ca l’Esparter, patri-
moni de Manlleu i projecte educa-
tiu. Jordi Grané. Museu del Ter

13.35 a 14.00: Torn de preguntes 
i debat
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