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El testimoni directe de la gent ha esdevingut en els 
darrers temps una de les fonts d’informació més 
valuoses per als investigadors socials. La tècnica de 
l’entrevista, abans gairebé associada en exclusiva als 
antropòlegs, avui forma part dels mètodes més utilitzats 
en investigacions de tota mena. La recerca a escala local 
ha estat singularment una de les grans beneficiades pel 
seu desenvolupament.

L’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial 
presenta per setè any consecutiu un seguit 
d’experiències que han tingut lloc a l’entorn d’iniciatives 
proposades per les entitats que en formen part o per 
equips de recerca existents al nostre país. L’Observatori 
us proposa així un recorregut al llarg del territori per 
conèixer les vivències de moltes persones, al mateix 
temps personals i representatives del batec de la nostra 
societat.

La memòria oral



L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) 
és un programa de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals que té com 
a objectius la recerca, la documentació, la difusió i la 
restitució del patrimoni etnològic català. L’Observatori 
del Patrimoni Etnològic i Immaterial és un servei de 
l’IPEC. Fou creat a partir de la voluntat de conèixer 
puntualment i de manera actualitzada la situació de 
la recerca i la difusió de l’etnologia a Catalunya. La 
seva metodologia es basa en el treball en xarxa amb 
les entitats i grups que hi ha a Catalunya dedicats al 
patrimoni etnològic. L’Observatori es concreta sobre el 
territori en els interlocutors que apareixen reflectits al 
mapa.
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Qui són, qui som?
Freginals en blanc i negre
Freginals

L’eclosió de la fotografia, a cavall dels segles XIX i XX, 
ha coincidit amb la transformació de la societat, l’eco-
nomia i l’urbanisme. En aquest sentit, la fotografia ens 
permet documentar la història recent i els canvis en les 
formes de vida i la fisonomia dels nostres pobles. El taller 
i l’exposició ens permetran recuperar la informació i el 
testimoni que ens aporten les fotografies dels grups, 
col·lectius i entitats de Freginals, amb la col·laboració dels 
veïns de la població. L’exposició es podrà visitar del 22 
d’agost al 19 d’octubre.

• 1 d’agost
• 13 de setembre 
• 20 de setembre 

Hora:  matí 
Lloc:   Centre d’Interpretació de la Serra de   
 Montsià. Pla de Corany, s/n
Organitza:  Ajuntament de Freginals, Museu de les   
 Terres de l’Ebre
Informació:  977 702 954
 info@museuterresebre.cat

www.museuterresebre.cat



Testimonis.
Memòria d’un passat recent
Reus

Testimonis. Memòria d’un passat recent és una activitat 
de divulgació i preservació de la memòria més recent de 
la ciutat de Reus i del seu entorn comarcal. Cada mes, 
una persona vinculada a algun dels aspectes de la vida 
ciutadana ofereix el seu testimoni en forma de conferèn-
cia. Aquest cicle inclou també “testimoni de testimonis” 
en el qual es recorda persones influents en algun àmbit 
d’actuació de la vida ciutadana i que ja no són entre 
nosaltres.
La narració dels seus records i reflexions és oberta al 
públic. Després és dipositada al fons de memòria oral de 
l’Arxiu Municipal de Reus per tal que en un futur sigui un 
document consultable.

• 18 de setembre. Mariona Quadrada: taronjada Natu-
ral, una sotragada al cor de Reus
• 23 d’octubre. Miquel Reverte: homosexualitat, el mo-
viment gai, lesbià, bisexual i transsexual 
• 6 de novembre. M. Teresa Vallverdú: una escola per a 
un barri
• 27 de novembre. Salvador Palomar: Ramon Claret i 
Gual: resistir és viure

Hora:  19.30 h 
Lloc:   Arxiu Municipal de Reus. C. de Sant Antoni  
 M. Claret, 3
Organitza:  Carrutxa i Arxiu Municipal de Reus
Informació:  correu@carrutxa.cat

www.carrutxa.cat



Mestres dels fogons
Palamós

En el marc del cicle “Palamós Gastronòmic”, professio-
nals de la gastronomia de Palamós, de restaurants i de 
tavernes, i cuiners provinents del sector extractiu ens 
explicaran en directe els seus plats de peix, hereus de la 
cuina tradicional que es feia en les barques.

• 4 d’octubre. La cuina del peix de la llotja de Palamós
• 18 d’octubre. La cuina casolana del peix
• 25 d’octubre. La cuina de la gamba de Palamós
• 14 de març. Fogons a la barca

Hora:  17 h
Lloc:  Espai del Peix. Moll pesquer, s/n
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació: 972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org



Qui són, qui som?
Masdenverge en blanc i negre
Masdenverge

L’eclosió de la fotografia, a cavall dels segles XIX i XX, ha 
coincidit amb la transformació de la societat, l’economia 
i l’urbanisme. En aquest sentit, la fotografia ens permet 
documentar la història recent i els canvis en les formes 
de vida i la fisonomia dels nostres pobles. El taller ens 
permetrà recuperar la informació i el testimoni que ens 
aporten les fotografies dels grups, col·lectius i entitats 
de Masdenverge, amb la col·laboració dels veïns de la 
població, per tal de poder fer una exposició el 2015.

• 11 d’octubre 
• 18 d’octubre 

Hora:  de 16.30 a 19.30 h
Lloc:  Centre Masdenverge Actiu.
 Ctra. d’Amposta, s/n 
Organitza:  Ajuntament de Masdenverge, Museu de les  
 Terres de l’Ebre
Informació:  977 702 954
 info@museuterresebre.cat

www.museuterresebre.cat



Se’n parlave i n’hi havie (I)
Esterri d’Àneu

Taller La bruixeria al Pallars a través de la recerca
historicoetnològica
Pau Castell Granados
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona
amb la tesi “Orígens i evolució de la cacera de bruixes
a Catalunya (segles XV-XVI)”.

Al llarg dels anys 2009-2012 Pau Castell ha dut a terme 
un treball de camp etnogràfic sobre el tema de la bruixe-
ria centrat a la zona de la Vall Fosca. Aquesta recerca, 
articulada mitjançant un seguit d’entrevistes personals 
enregistrades en format audiovisual, ha permès treure a 
la llum un patrimoni oral d’alt valor vinculat a una sèrie 
de creences sobre l’acció malèfica de determinades per-
sones. El creuament de les dades etnològiques amb la 
documentació històrica dels segles XV i XVI ofereix unes 
potencialitats d’anàlisi inesperades. A tall d’exemple, mol-
tes de les cases o famílies vinculades al crim de bruixe-
ria pels nostres informants coincideixen amb aquelles 
cases consignades en els judicis per bruixeria d’època 
moderna, fet que demostra una transmissió de la fama 
de bruixeria al llarg de generacions. La fragilitat d’aquest 
patrimoni oral, vinculat inevitablement a l’esperança de 
vida de les generacions de preguerra, planteja un seguit 
de reflexions al voltant de la pertinença de la recerca 
etnològica en aquest territori de muntanya. Una recerca 
que adquireix tot el seu potencial quan es complementa 
amb el treball d’arxiu. (Cal inscripció)

• 18 d’octubre 

Hora:  de 16 a 19 h 
Lloc:   Quadra de la casa Gassia.
 C. del Camp, 22-24 
Organitza:  Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Informació:  973 626 436
 ros@ecomuseu.com

www.ecomuseu.com



Se’n parlave i n’hi havie (II)
Esterri d’Àneu

Conferència: La cacera de bruixes al Pallars
Pau Castell Granados
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona
amb la tesi “Orígens i evolució de la cacera de bruixes
a Catalunya (segles XV-XVI)”.

A finals de l’edat mitjana aparegué a Europa un nou crim 
contra Déu i la societat: el crim de bruixeria. Les per-
sones acusades d’aquest crim, majoritàriament dones, 
eren vistes amb sospita pels seus veïns, els quals les 
feien responsables de tota una sèrie de desgràcies com 
ara la malaltia i la mort de persones i animals, els atacs 
nocturns a infants o l’arribada de pedregades destructo-
res. En aquest context, el Pallars apareix com un indret 
privilegiat per a l’estudi d’aquest fenomen inquietant. És 
precisament en aquestes contrades pirinenques, en con-
cret a la vall d’Àneu, on tenim documentada la primera 
llei contra el crim de bruixeria a Europa l’any 1424, una 
llei que condemnava els homes i dones de la vall d’Àneu 
que anaven de nit a jurar homenatge al Diable o boc de 
Biterna, abjuraven de Déu i provocaven la mort dels seus 
veïns per mitjà de maleficis i metzines. Al llarg de dos-
cents anys, les autoritats pallareses condemnarien a mort 
un gran nombre de dones acusades d’aquests crims 
terribles, amb la complicitat d’una població preocupada 
per l’acció malèfica de bruixes i bruixots.

•  18 d’octubre

Hora:  20 h 
Lloc:   Quadra de la casa Gassia.
 C. del Camp 22-24
Organitza:  Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Informació:  973 626 436
 ros@ecomuseu.com

www.ecomuseu.com



Jornada Música i dansa
a les terres de cruïlla
La Sénia

Jornada feta en el marc del II Festival Música en Terres 
de Cruïlla (la Sénia 24 i 25 d’octubre), amb espai d’inter-
canvi i taula rodona sobre reptes i oportunitats de la 
dansa, xerrades, presentacions i demostracions d’expe-
riències que vinculen música i dansa.

• 25 d’octubre

Lloc: Sala Rosa de la Casa de Cultura.
 C. del Mestre Esteller, s/n 
Organitza:  Ajuntament de la Sénia, Centre d’Estudis  
 Seniencs, Agrupació Cultural Senienca i   
 Institut Ramon Muntaner 
Informació:  977 401 757
 carles@irmu.org

www.irmu.org



“Creació en territori”
II Mostra de Cinema de Barris
Valls

Mostra audiovisual de cinema i vídeo artístic amb dife- 
rents eixos temàtics: eix arrels, eix patrimoni, eix do-
cuments activistes, eix barri i eix creació. Les activitats 
consistiran en projecció d’audiovisuals, lliurament de 
premis per a veïns, rutes als espais dedicats al videoart que 
permetran conèixer el patrimoni industrial vallenc i taula 
rodona amb converses sobre l’evolució urbanística a Valls. 

• 6 de novembre
Hora: tarda i nit
Lloc:  Sala d’actes de l’IEV, Antic Hospital de Sant  
 Roc. C. de Jaume Huguet, 1

• 7 de novembre
Hora tarda i nit
Lloc: Edifici industrial de l’antiga adoberia Rull.  
 Ctra. de Tarragona, 16

• 8 de novembre
Hora: tot el dia 
Lloc:   Antiga sala de ball de la Cooperativa   
 Agrícola. Pl. del Carme, 9

Organitza:  Institut d’Estudis Vallencs, amb el suport   
 de l’Ajuntament de Valls, la Societat Agrícola  
 i Secció de Crèdit de Valls, i l’Institut Ramon  
 Muntaner
Informació:  977 401 757
 carles@irmu.org

www.irmu.org



Converses de taverna
Palamós

Les Converses de taverna, de caràcter intergeneracional, 
esdevenen un espai per a la participació de la gent gran, 
els coneixements de la qual conformen una part del nos-
tre patrimoni immaterial. Com els vells llops de mar, al 
voltant d’una taula, en el marc d’una taverna al costat del 
port de Palamós, navegarem pel nostre passat i present 
marítims amb les persones que l’han viscut i l’han escrit 
en la memòria col·lectiva.

• 7 de novembre. La pesca del corall
• 10 d’abril. La pesca del palangre 
• 8 de maig. Arqueòlegs sota l’aigua 
• 12 de juny. La cuina d’aquelles fondes i restaurants 

Hora: 19 h
Lloc:  Taverna Ca la Pepa Caneja.    
 Pl. de Sant Pere, 14
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org



La recerca en memòria oral: 
les llegendes del Montseny
i el Montnegre
Arbúcies

Daniel Rangil ha dedicat gran part de la seva vida a resca-
tar la memòria dels habitants del Montnegre i a divulgar-la 
a través de nombroses publicacions. A partir de la seva 
experiència ens acostarem a les eines i les tècniques 
necessàries per fer recerca en memòria oral i, en especial, 
per fer recerca sobre el món llegendari, que en aquest cas 
uneix els espais naturals del Montnegre i el Montseny. 

• 8 de novembre

Hora: 11 h
Lloc: Castell de Montsoriu (Arbúcies/Sant Feliu 
 de Buixalleu) 
Organitza:  Museu Etnològic del Montseny i Associació  
 d’Amics del Castell de Montsoriu
Informació: 972 860 908
 memga@arbucies.org

www.museuetnologicmontseny.org



Memòria de barri.
Les lluites veïnals a Barcelona 
sota el franquisme
Barcelona

Cada cop s’emfatitza més que les lluites contra el 
neoliberalisme són ara per ara essencialment de caire 
territorial i que prenen com a objectiu principal fer front 
a fenòmens com l’especulació immobiliària, les dinàmi-
ques de reconversió de terrenys que foren portuaris o 
industrials, la gentrificació d’antics barris populars, l’aban-
donament de centres històrics al turisme de masses..., 
amb les conseqüències en forma de desnonaments, ex-
pulsió de veïnatge, polítiques repressives, etc. Però, quin 
és l’origen d’aquesta mena de moviments compromesos 
en la lluita pel dret a la ciutat?
Aquesta proposta procura una resposta mostrant, amb 
testimonis directes, com va aparèixer a les acaballes del 
franquisme un fort sindicalisme veïnal que traslladava 
l’escenari dels conflictes de classe de la fàbrica al barri i 
que mobilitzava els obrers i les obreres en tant que veïns 
i veïnes. Del que es tracta és de reunir en un sol acte 
persones que van protagonitzar els grans conflictes ur-
bans a la primera meitat dels anys setanta, encara sota la 
dictadura feixista, i fer-los evocar l’esperit d’una lluita que 
en els darrers temps s’ha demostrat que és ben viu.

• 13 de novembre 

Hora:  de 19 a 21 h 
Lloc:  Aula Magna 4t pis. Facultat de Geografia   
 Història. Campus Raval. C. de Montalegre, 6
Organitza: Grup d’Etnografia dels Espais Públics, Institut  
 Català d’Antropologia, col·labora la UB
Informació: secretaria@antropologia.cat

www.antropologia.cat



XXI Col·loqui de Tardor.
La música culta
a les comarques gironines:
del gregorià a l’electroacústica 
Banyoles

Tradicional Col·loqui de Tardor del Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles que en aquesta edició tractarà el 
tema de la música culta a les comarques gironines. Amb  
diferents conferències, concerts i visites es pretén reflexio-
nar sobre música culta i la seva funció social, la memòria, 
el poder i la seva evolució històrica en els últims segles, 
incidint especialment en l’època contemporània.

• Del 21 al 23 de novembre

Lloc: Ateneu de la Música. Pl. Major, 40
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles  
 i Universitat de Girona, amb la    
 col·laboració de l’Ateneu-Centre Municipal  
 d’Estudis Musicals de Banyoles, Ajuntament  
 de Banyoles, Joventuts Musicals de   
 Catalunya, Joventuts Musicals de Banyoles,  
 Patronat Francesc Eiximenis i Institut Ramon  
 Muntaner  
Informació:  977 401 757
 carles@irmu.org

www.irmu.org 



Projecte de memòria oral
“Primer franquisme”
Vilassar de Dalt

Presentació del projecte de memòria oral “Primer fran-
quisme” a Vilassar de Dalt, a càrrec de Gonzalo Berger 
del Grup de Recerca la Filferrada – Museu Arxiu de 
Vilassar de Dalt. 

• 12 de desembre 

Hora:  20 h
Lloc:   Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
 C. del Marquès de Barberà, 9
Organitza:  Grup la Filferrada, Museu Arxiu de Vilassar  
 de Dalt i Institut Ramon Muntaner
Informació:  977 401 757
 carles@irmu.org

www.irmu.org 



Imatges que fan parlar
Palamós

Una fotografia recull una gran quantitat d’informació i 
genera un seguit de preguntes. Qui són els que hi surten? 
De quan és? On és?...
Disposem d’imatges que, gràcies al vostre ajut, ens per-
metran documentar millor la nostra memòria històrica. 
Us convidem a participar durant tres divendres, de 7 a 8 
de la tarda, al Museu de la Pesca, en una trobada on les 
fotografies antigues recollides durant anys pel Museu ens 
podran parlar, ens revelaran la seva història i ens resoldran 
molts dubtes gràcies a la participació de tots. La teva 
experiència i memòria ens serà molt útil.  
Ajuda’ns a rescatar de la memòria les imatges del nostre 
passat més immediat.

• 12 de desembre. Menjar de diari, menjar de festa  
• 9 de gener. La vida a les barraques del nostre litoral  
• 13 de febrer. Barcos i mariners al port

Hora: 19 h
Lloc:   Museu de la Pesca. Moll pesquer, s/n 
Organitza:  Museu de la Pesca
Informació:  972 601 244
 museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org



Desvetllem la memòria de... (I)
Manlleu

Desvetllem la memòria és un taller de fotografia històrica 
encaminat a recuperar i documentar fotografies inèdites. 
L’objectiu és que totes les persones amb fotografies rela-
cionades amb una temàtica concreta, i que a continua-
ció detallem, les portin al taller per tal de digitalitzar-les 
i documentar-les. Les fotografies són retornades al 
moment. 

• Els Tonis de Manlleu
Fotografies relacionades amb la festivitat de Sant Antoni 
Abat, una de les més antigues i concorregudes de Man-
lleu.

Dates:  12 sessions, que es faran un dia a la setmana  
 (per concretar) durant la tardor de 2014
Lloc:   Museu del Ter. Pg. del Ter, 2
Organitza:  Museu del Ter, Associació Sant Antoni Abat  
 – Tonis de Manlleu
Informació:  938 515 176
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat 



Desvetllem la memòria de... (II)
Manlleu

Desvetllem la memòria és un taller de fotografia històrica 
encaminat a recuperar i documentar fotografies inèdites. 
L’objectiu és que totes les persones amb fotografies rela-
cionades amb una temàtica concreta, i que a continua-
ció detallem, les portin al taller per tal de digitalitzar-les 
i documentar-les. Les fotografies són retornades al 
moment. 

• Rafael Rueda
El fotògraf manlleuenc va cedir el fons al Museu, que 
l’està digitalitzant, i el taller serveix per documentar-lo.

Dates:  12 sessions, que es faran un dia a la setmana  
 (per concretar) durant la tardor de 2014
Lloc:   Casal Cívic de Manlleu Frederica Montseny.  
 Av. del Puigmal, 137-139
Organitza:  Museu del Ter
Informació:  938 515 176
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat



Desvetllem la memòria de... (III)
Sant Hipòlit de Voltregà

Desvetllem la memòria és un taller de fotografia històrica 
encaminat a recuperar i documentar fotografies inèdites. 
L’objectiu és que totes les persones amb fotografies rela-
cionades amb una temàtica concreta, i que a continua-
ció detallem, les portin al taller per tal de digitalitzar-les 
i documentar-les. Les fotografies són retornades al 
moment. 

• Josep Costa
Com en el cas de Rafael Rueda, aquest fotògraf del Vol-
treganès va cedir el fons al Museu, que l’està digitalitzant. 
El taller servirà per documentar-lo.

Dates:  12 sessions, que es faran un dia a la setmana  
 (per concretar) durant la tardor de 2014
Lloc:   Escola d’Adults de Sant Hipòlit de Voltregà.  
 Ptge. de Parés, 31
Organitza:  Museu del Ter, Ajuntament de Sant Hipòlit  
 de Voltregà, Ajuntament de les Masies de  
 Voltregà, Centre d’Estudis Voltreganès i   
 Grup Obert les Branques
Informació:  938 515 176
 info@museudelter.cat

www.museudelter.cat



Fer de músic (I)
Torroella de Montgrí 

Personatges històrics de les cobles orquestres

El Museu de la Mediterrània continua amb el projecte 
de recerca Fer de músic que pretén recuperar i donar 
a conèixer, a través de la memòria oral, la feina dels 
músics de les cobles orquestres, les formacions musicals 
més antigues del país. Uns personatges que ens relaten 
com han viscut el canvi en l’ofici, en el seu repertori, en 
les festes i tradicions, en els costums de la societat...
El projecte Fer de músic, a més de recuperar i difondre la 
memòria oral, vol ser un espai de reflexió en el món dels 
músics de les cobles orquestres. És per això que aquest 
any, i a partir d’una taula rodona, buscarem de reflexio-
nar sobre aquest món.

• 31 de gener 

Presentació dels treballs duts a terme durant el 2014 del 
projecte de recuperació de la memòria oral de músics 
de cobles orquestres, a càrrec del músic Jordi Molina 
i de la responsable del Centre de Documentació del 
Museu de la Mediterrània, Eva Ramió

Hora:  18 h
Lloc:   Museu de la Mediterrània. C. d’Ullà, 31  
Organitza:  Museu de la Mediterrània 
Informació:  972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat

www.museudelamediterrania.cat



Fer de músic (II)
Torroella de Montgrí 

Els cantants en les orquestres de ball 

El Museu de la Mediterrània continua amb el projecte 
de recerca Fer de músic que pretén recuperar i donar 
a conèixer, a través de la memòria oral, la feina dels 
músics de les cobles orquestres, les formacions musicals 
més antigues del país. Uns personatges que ens relaten 
com han viscut el canvi en l’ofici, en el seu repertori, en 
les festes i tradicions, en els costums de la societat...
El projecte Fer de músic, a més de recuperar i difondre la 
memòria oral, vol ser un espai de reflexió en el món dels 
músics de les cobles orquestres. És per això que aquest 
any, i a partir d’una taula rodona, buscarem de reflexio-
nar sobre aquest món.

• 7 de febrer

Amb tota seguretat, la figura del ‘cantant’ en les forma-
cions de les cobles orquestres, ha estat la que més can-
vis ha sofert en el transcurs del temps. La incorporació 
de la dona, la sonorització, el repertori, etc. són elements 
que han intervingut de manera decisiva en la profunda 
transformació d’aquesta especialitat, que ha anat des del 
músic cantant, en els seus inicis, als quatre cantants d’ara 
amb una gran especialització per gèneres. 

Hora:  18 h
Lloc:   Museu de la Mediterrània. C. d’Ullà, 31  
Organitza:  Museu de la Mediterrània 
Informació:  972 755 180
 info@museudelamediterrania.cat

www.museudelamediterrania.cat



Veus de la mar.
Els pescadors de Barcelona
Barcelona

La comunitat de pescadors de la ciutat de Barcelona és 
un col·lectiu arrelat a la ciutat, tot i que representa un 
grup molt petit del conjunt de la població. Aquesta cir-
cumstància els fa molt poc visibles, malgrat que mante-
nen una cohesió i una dinàmica social que els és pròpia. 
Actualment a la confraria hi estan associats 324 treballa-
dors i 38 embarcacions; en els últims temps, hi ha hagut 
una important incorporació de treballadors d’altres cultu-
res, fet que ha engegat processos d’adaptació i d’inter-
canvi cultural en els processos de treball. D’altra banda 
la pressió urbanística al litoral de la ciutat sobre els seus 
espais habituals d’ús ha propiciat transformacions i pro-
cessos d’adaptació a les noves circumstàncies. Finalment 
cal preguntar-se si totes aquestes transformacions han 
donat pas a canvis en les mentalitats i en les relacions 
entre l’home, el mar i els recursos. 

• 26 de febrer. Multiculturalitat a bord 
• 5 de març. Pescadors a terra: comunitat i espai
• 12 de març. El respecte pel mar

Hora:  18 h
Lloc:   Museu Marítim de Barcelona, Drassanes   
 Reials de Barcelona. Av. de les Drassanes, s/n  
Organitza:  Museu Marítim de Barcelona 
Informació:  933 429 920 ext. 154
 gonzalezsin@diba.cat

www.mmb.cat



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Servei de Recerca i Protecció
Direcció General de Cultura Popular
Associacionisme i Acció Culturals
Pl. de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Tel. 935 671 042
observatori.cultura@gencat.cat

http://cultura.gencat.cat/cpt
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia
Facebook: http://ves.cat/bcS5
Twitter: https://twitter.com/cultpopular_cat

Coorganització
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