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   El patrimoni cultural immaterial és un dels àmbits d'estudi de la recerca 

local. Són moltes les entitats que s'hi aproximen de manera directa o indirecta 

quan estudien el seu entorn més immediat. En els darrers anys s'ha produït 

una proliferació de projectes en què el patrimoni immaterial té un pes 

important. Sovint l'estudi de l'evolució històrica d'un territori inclou 

elements de patrimoni immaterial per tal tenir una visió completa i 

polièdrica de la realitat. 

Sobre la base d'aquesta confluència s'obre una línia de col·laboració amb 

l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre. L'any 

1956 es va produir una gran gelada que va afectar als diferents territoris que 

conformen l'antiga Diòcesi de Tortosa, que va tenir conseqüències en 

diferents aspectes de la vida de les diferents comunitats i que encara es pot 

estudiar amb l'ajuda de testimonis que van viure la seva incidència.

Conèixer una experiència d'estudi similar, fer la proposta de treball 

conjunt i conèixer les pautes metodològiques bàsiques són els objectius 

d'aquesta trobada.

Caldrà formalitzar la inscripció a la Trobada i al dinar a Mercè Roca  
merce@irmu.org o al 977401757. En cas de quedar-vos a dinar caldrà que feu un 
ingrés de 15 € (en concepte de dinar)  al compte  IBAN ES97 2100- 0180 -8302- 0027 
-7863 abans del dia  24 de novembre.

Inscripcions
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Programa 09.30 h.   

09.45 h.  

10.00h.  

10.15h.  

11.00h.  

11.30 h. 

12.00 - 13.30 h. 

13.30 h. 

14.30 h. 

16.00 h. 

  Rebuda dels participants

Inauguració per part de les autoritats: Ferran Bladé, director dels Serveis Territorials de 
Cultura a les Terres de l'Ebre; M. Carme Navarro, presidenta del Consell Comarcal del 
Montsià, Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar, Joaquim Buj, de l'Associació Cultural 
Lo Rafal i Josep Santesmases, president de la CCEPC.

 Presentació de la Nit de Santa Llúcia (11 de desembre, Tortosa), a càrrec de Josep 
Moragrega, president d'Òmnium Terres de l'Ebre.

 Els fets naturals, la seva afectació en la vida de la comunitat. L'exposició del 50è. 
aniversari de la nevada de Nadal de 1962 a Sant Andreu de Palomar. Experiències i 
vivències, a càrrec de Pau Vinyes i Roig, historiador i vicepresident del Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias.

Es tracta d'un exemple d'estudi i divulgació sobre com els fets naturals (nevades, 
gelades, grans pluges...) poden transformar les formes de vida tradicional i entren a 
formar part de l'imaginari d'un territori. 

 Presentació de la proposta de projecte “La gelada del 56”, a càrrec de Ferran Grau.

Es tractaria de treballar de manera coordinada en les conseqüències que la gelada del 56 
va tenir a les Terres de l'Ebre i quina és la memòria que encara es conserva d'aquest fet. 
Es tracta d'un projecte obert a totes les persones i entitats que hi vulguin participar de 
manera que puguem fer una radiografia el més completa possible d'aquells aspectes 
que se'n van derivar.

   Pausa-cafè (terrassa de la biblioteca) 

 IPCITE. Un marc metodològic per a la investigació. 

 Presentació de Projectes per part dels centres

 Dinar  Restaurant El Faro

   Visita guiada al nucli antic d'Alcanar (en cas de mal temps es faria a la Casa O'Connor)

28 de novembre de 2015
Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. Alcanar

(Terres de l’Ebre, Priorat, Franja, Maestrat i Ports)
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Organitza:

Amb el suport:

Fundació privada dels 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

Col·labora:

Per a més informació:

www.irmu.cat
(Terres de l’Ebre, Priorat, Franja, Maestrat i Ports)
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