ENTITATS DE LA MOSTRA
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
22 i 29 DE JULIOL

ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU
29 i 30 DE JULIOL

MUSEU DE CERVERA
5 i 6 D’AGOST

MUSEU DE LA PAUMA
11 i 13 D’AGOST

INSTITUT RAMON MUNTANER
ARENY DE NOGUERA, 31 DE JULIOL i 1 D’AGOST
BARCELONA, 8, 15 i 22 DE SETEMBRE

INSTITUT català d’antropologia
BARCELONA, DE SETEMBRE A DESEMBRE

CENTRE D’ESTUDIS
DE LES GARRIGUES
EL COGUL, 18 DE SETEMBRE

MUSEU D’HISTÒRIA DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS. ESPAI DEL METGE I
DE LA SALUT RURAL
SANT FELIU DE GUÍXOLS, 24 DE SETEMBRE
I 10 D’OCTUBRE

MUSEU DEL TER
RIPOLL, 25 DE SETEMBRE
VIC, 29 DE SETEMBRE
FOLGUEROLES, 9 D’OCTUBRE
TARADELL, 15 D’OCTUBRE
MANLLEU, 19 DE NOVEMBRE
RODA DE TER, 28 DE NOVEMBRE

ETNOBIOFIC
BARCELONA, 8 D’OCTUBRE

CARRUTXA
REUS, 14 D’OCTUBRE

institut d’estudis penedesencs
BONASTRE, 25 D’OCTUBRE AL 5 DE DESEMBRE

MUSEU DE LA PESCA
PALAMÓS, 27 DE NOVEMBRE i 4, 18 DE DESEMBRE

MUSEU DE LA
MEDITERRÀNIA
Pati de Can Quintana
TORROELLA DE MONTGRÍ
22 i 29 DE JULIOL

Dimecres 22 de juliol
21.30 h
El nostre llarg silenci

Dir. Quim Paredes, 2017
El 7 de febrer de 1939 la Remei i la seva família van
passar la frontera. La seva diàspora els va dur al camp
d’Argelers, on hi van romandre 16 mesos, i més tard a
la Maternitat d’Elna, on va néixer el seu primer fll, en
Rubén. La capacitat de treball i el caràcter de la Remei
van permetre refer la seva vida a França, on va poder
donar un futur millor per als seus flls.

21.30 h
De la utopia a l’exili

Dir. Antoni Martí, 2015
La Rosa i en Ramir van ser dues persones lluitadores
i idealistes des de la joventut. La República i la Guerra
Civil els porten a viure els millors i els pitjors anys de
les seves vides.

Dimecres 29 de juliol
21.30 h
Ovelles i pastors

Dir. Jordi Bellapart, 2019
Un documental que ens parla dels pastors que al llarg
dels anys han engegat els seus remats al Massís del
Montgrí, i dels pastors que feien la transhumància des
de les muntanyes de l’Alt Ripollès a l’Empordà. Una història que ens parla de com molts d’ells es varen quedar
a la plana i com varen arrelar i formar família a Torroella
i a la plana del Baix Ter.

ECOMUSEU
DE LES VALLS D’ÀNEU
Quadra de Casa Gassia
ESTERRI D’ÀNEU
29 I 30 DE JULIOL

DIMECRES 29 de juliol
22.30 h
Angry Inuk (Inuit Enfadat)

Dir. Alethea Arnaquq-Baril, 2016
Les foques són un dels principals símbols de l’activisme
pels drets dels animals. Malauradament, són també
l’aliment bàsic i un dels fonaments de l’economia
dels inuits, la cultura indígena que habita les tundres
del nord del Canadà, Alaska i Groenlàndia. La tradició
ancestral de caçar foques no només és necessària per
a la seva alimentació i economia, sinó que té un rol
central en l’àmbit social i en la identitat inuit.

DIVENDRES 30 de juliol
22.30 h
Retrospectiva de documentals
etnogràfics d’Eugenio Monesma

Dir. Eugenio Monesma, diversos anys
Eugenio Monesma té una amplíssima producció de
flms i documentals etnogràfcs, molts d’ells sobre
formes de vida i ofcis del Pirineu. Es projectarà una
selecció d’aquests documentals, al voltant de les
cobertes de les cases al Pirineu.

MUSEU DE CERVERA

Terrassa de la Casa Museu Duran i Sanpere
CERVERA
5 i 6 D’AGOST

Dimecres 5 d’agost
22.00 h
A lost craft

Dir. DV visuals (net del protagonista), 2014
Breu documental de 7 minuts i mig sobre Herber de Keizer, un dels últims corders artesanals dels Països Baixos.

La innocència

Dir. Alba Alemany, 2018
La Lis és una adolescent que somia a convertir-se en
artista de circ i sortir del seu poble, tot i que sap que
per aconseguir-ho s’haurà d’enfrontar als seus pares.
És estiu i la Lis es passa el dia jugant pels carrers del
poble amb les seves amigues i firtejant amb el seu
nòvio uns anys més gran que ella. La manca d’intimitat
i el xafardeig constant dels veïns obliguen la Lis a portar
aquesta relació en secret. No vol que els seus pares
se n’assabentin. Però aquest estiu idíl·lic arriba al fnal
i amb l’inici de la tardor la Lis descobreix que està
embarassada.

DIJOUS 6 d’agost
22.00 h
Glas industrie in Leerman

Dir. Willy Mullens, 1918
La indústria del vidre a Leerdam (La Haia), amb especial
atenció als bufadors, tot i que s’ensenya altres parts del
procés. En aquesta fàbrica també s’hi feien llums per
fanals, bombetes, plates i tasses.

Misericòrdia

Dir. Xavier Marrades, 2019
Misericòrdia és el retrat d’una comunitat a través dels
somnis dels seus habitants. El director es va passar tres
mesos a l’illa d’Itaparica a l’estat de Bahia, Brasil, recopilant els somnis de la gent mentre flmava escenes de
la seva vida quotidiana. Aviat aquesta barreja de somnis
i documental va desencadenar el que podria anomenar-se una tercera realitat. Misericòrdia és un somni de
somnis, evocador de l’encantament i l’ancestralitat de
Bahia, el cor africà del Brasil.

La memòria de l’aigua

Dir. Xavier Marrades, 2019
Aquesta peça recull testimonis de la primera generació
d’immigrants de Mali arribats Cervera. Són històries
dures i heroiques del viatge en busca d’una vida millor.
Explicades en la seva llengua, mereixen ser escoltades i recordades perquè són llavors de la nostra nova
identitat com a ciutat. Les veus embolcallen una imatge
projectada dels primers flls d’aquell viatge que ja han
nascut aquí. Naden i foten com els àngels -blancspintats a les parets de la capella.

MUSEU DE LA PAUMA
Centre de Desenvolupament Rural
MAS DE BARBERANS
11 i 13 D’AGOST

DIMARTS 11 d’agost
19.00 h
Una mirada viva a les Terres de l’Ebre

Inventari del Patrimoni Immaterial
de les Terres de l’Ebre, 2016-2017
Presentació a càrrec de Maite Hernández
Fent ús dels audiovisuals elaborats en l’Inventari del
Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre
(IPCITE). Una mirada viva a les Terres de l’Ebre ens
mostra la singularitat d’aquest territori a través dels
seus habitants. És doncs una aproximació als seus
rituals festius, la seva gastronomia i els processos productius, entre altres àmbits, que ens porta a conèixer
els usos i signifcats del patrimoni cultural ebrenc.

DIJOUS 13 d’agost
19.00 h
Amén Romaní

Dir. Francesc Joan i Pere Planells, 1968
Presentació a càrrec de Pere Planells
Amén romaní es va presentar al festival de cine de
Sant Sebastià amb una versió de 35 mil·límetres i va
aconseguir el quart lloc a la categoria de documentals.
L’Associació Pro Integració dels Gitanos de Mallorca
va cedir uns terrenys tot just al costat de l’aeroport per
construir-hi 124 habitatges que donarien allotjament a
600 persones, la majoria provinents de les barraques
del Molinar i son Pardo. Pere Planells i Francesc Joan,
estudiants de l’Escola de Cinema Independent de Barcelona amb Pere Portabella entre els professors, van dirigir
aquest documental. És Son Banya abans de la droga...

INSTITUT RAMON MUNTANER
ARENY DE NOGUERA, BARCELONA

ARENY DE NOGUERA
Divendres 31 de juliol
22.00 h
La Terreta Decideix (2010-2020)

El 25 d’abril de 2010, els pobles de la Terreta van
participar en el referèndum pel Dret a Decidir sobre
la independència de Catalunya; una consulta que hi
van afegir sobre la segregació del Tremp dels antics
termes municipals d’Espluga de Serra i de Sapeira, al
qual pertanyen des de 1970. Aquest curt ens retorna
a recordar uns fet molt propers que molts s’han
oblidat.

Aralar, la tierra donde el mundo tiene lugar

Dir. Garazi Auzmendi, Iban Toledo,
Aloña Jauregi i Ion Fontenla, 2018
Produït per On Produkziok i Landarlan Ingurumen
ElKartea
“Aralar, mundua lekua den lurra” (traduïble com
Aralar, on el món té lloc”) és un documental holístic,
ja que tracta aquesta serralada que separa Navarra
de Guipúscoa en la seva integritat: patrimoni natural
(fauna, vegetació, geologia, espeleologia... en gran
part és parc natural amb especies protegides en
perill), arqueològic (megalitisme, mines des de la edat
del bronze i època romana, castells medievals...),
històric (reialme de Navarra, comunitats de pastures
des de l’edat mitjana, explotació forestal i de ferro per
a fargues...), etnogràfc (pastors transhumants, elaboració de formatge de muntanya, xolladors, caçadors,
carboners, llenyataires, contrabandistes...), immaterial

(santuari de Sant Miquel, alguns dels llocs més importants de la mitologia basca)... També fa una presentació dels problemes, oportunitats i polèmiques actuals:
muntanyisme, transit rodat, canvi d’equilibri entre
ovelles, vaques i eugues, entre boscos i pastures,
turisme sostenible (o no), falta de relleu generacional
als ofcis tradicionals... Un documental de faire poètic
en les seves imatges, però rigorós en els continguts,
coral, que dona la veu als protagonistes que hi viuen i
als especialistes científcs de cada àmbit.
Premi Cultura i Medi Ambient de Muntanya del Mountain Film Festival de Califòrnia 2019 i fnalista al Premi
Xarxa Natura 2000 edició 2020.
Sessió presentada per:
Xabier Kerexeta Erro (tècnic superior d’etnografa a la
Diputació Foral de Guipúscoa).

Dissabte 1 d’agost
22.00 h
La Terreta Decideix (2010-2020)

El 25 d’abril de 2010, els pobles de la Terreta van
participar en el referèndum pel Dret a Decidir sobre
la independència de Catalunya; una consulta a la que
van afegir una altra sobre la segregació de Tremp
dels antics termes municipals d’Espluga de Serra i de
Sapeira, al qual pertanyen des de 1970. Aquest curt
ens retorna els records d’uns fets molt propers que
molts han oblidat.

MOSTREMP SOBRE RODES:

Curts secció Pallars Ribargorça 2019

Asfalt, carn i sang

Dir. Irene Obiols, 2018
Una sortida de cap de setmana en parella acaba
complicant-se quan el Juli i la Natàlia es perden en
una carretera secundària.

AU REVOIR, MON AMOUR!

Dir. Mik J. López, 2019
La María i el Rodrigo arriben a un lloc retirat després
d’atracar un banc. Ella vol escapar a París, però ell
té altres plans. De sobte, un tercer atracador els
sorprèn.

Tengo una cosa

Dir. Pepe Luna Catalunya, 2018
La Jacinta recorre a una ONG per posar f a la seva
solitud.

No tan lluny

Dir. Laura Lluch Catalunya, 2019
En un mon on la pressa és el que domina, ens
trobem amb un indret poc conegut.

BARCELONA

La Violeta de Gràcia. C. de Maspons, 6

Festes que no han estat festa el 2020
Dimarts 8 de setembre
19.30 h
El foc inoblidable. el documental de la Patum

Dir. Carles Seuba, 2006
Una aproximació a la festa de la Patum que des
del segle XIV se celebra a Berga cada any durant el
Corpus, a través dels seus protagonistes.

Dimarts 15 de setembre
19.30 h
Sitges – sentiments de festa. 36 hores de gralles,
trons i picarols

Dir. Black Milk Studio, 2014
Una aproximació a l’ànima i l’esperit de la Festa Major
de Sitges, que celebren cada any en honor a Sant
Bartomeu (patró de la vila) els dies 23 i 24 d’agost i
conegudes popularment com les 36 hores.

Dimarts 22 de setembre
19.30 h
Sota els ulls del campanar:
La Revolta de les Quintes

Dir. Chiara Palladino i Teodoro J. Cesar, 2015
Una aproximació als fets de la Revolta de les Quintes
de 1870 i de la recreació històrica que cada any se
celebra a la plaça de la Vila de Gràcia amb motiu del
seu aniversari.

Institut Català
d’Antropologia
Museu Etnològic i de Cultures del Món
C. Montcada, 12 - BARCELONA
SESSIONS DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2020

SENGLARS

Dir. Albert Guasch, 2020
Aquest documental, fruit d’una recerca etnogràfca,
busca una aproximació al patrimoni natural i a les
concepcions de la naturalesa a través de l’experiència
d’un grup de caçadors de porcs senglars de Begues
(Barcelona).

DE LA TERRA A LA ROCA. MATONAIRES I VIDES PAGESES ALS
POBLES DE MONTSERRAT

Dir. Genís Frontera i Vila, Anna Oliveras i Cugueró,
Margalida Mulet Pascual, 2020
Realització Àngel Amargant
El fenomen montserratí de les pageses o de les matonaires és únic i genuí en el seu gènere. El documental
es proposa reconstruir la història viva d’aquesta activitat
agrària i comercial de la mà de les pròpies protagonistes a partir d’una investigació històrico-etnogràfca.

KNOTS AND HOLES. AN ESSAY FILM ON THE LIFE OF NETS

Dir. Mattijs van der Port, 2018
Una singular pel·lícula d’assaig antropològic que
observa les diverses xarxes que trobem en diferents
contextos a Bahia (Brasil) (des de xarxes de pesca fns
delicades xarxes d’encaix), i les emocions i sensacions
associades amb elles.

O VENTO (THE WIND)

Dir. Mattijs van der Port, 2014
La cançó O Vento, de Dorival Caymmi, evoca poderosament com és el vent el que fa que tot funcioni. Rodat a
Bahia (Ilha de Maré, Santo Amaro, Salvador).

La Tramuntana

Dir. Alexander Cabeza Trigg, 2020
Una dona que viu en una capsa transparent, l’arribada de taronges a una platja i el moviment d’una
pedra oscil·lant són històries entrellaçades pel vent de
tramuntana que s’exploren en aquest curtmetratge a
través de les experiències i les imaginacions de la gent
de l’Alt Empordà.

THE PRISON VILLAGE.
VEENHUIZEN IN THE TWENTIETH CENTURY

Dir. Jaap de Ruig i Stichting Beeldlijn, 2014
Recorregut per la història passada i actual d’aquesta
població a través dels ulls d’una antiga habitant i de les
persones que entrevista. Aquesta població deu la seva
existència al fet d’haver estat colònia per pobres vinguts
de les grans ciutats, per passar a esdevenir el poble

on vivia el personal de la presó en què es va convertir
després. Actualment encara és un nucli habitat amb
una presó al costat.

LEKKER WEERTJE, MIJNHEER PRADHAN!
Dir. Hans Heijnen, 1989
Un antropòleg del Nepal es passa un any en un poble
que pertany al que es coneix com a Cinturó de la Bíblia
(Bible Belt) dels EUA per veure com viu la gent gran. El
desenvolupament del documental ens ensenya que al
fnal és ell l’estudiat pels veïns i no pas ell qui estudia
els veïns.

City farm “CAETSHAEGE”

Dir. Maria Kolossa i Lotte van Leengoed
(We love Earth), 2011
Granja biològica de ciutat, botiga ecològica i espai de
formació per adolescents amb problemes d’integració.

DE KLEINE OORLOG VAN BOER KOP

Dir. Huib Schoonhoven i Karen Kuiper, 1995-2010
La lluita d’una família de grangers amb l’ajuntament
que vol apropiar-se de les seves terres i de la burocràcia relacionada amb l’agricultura i la ramaderia.

Centre d’Estudis
de les Garrigues
Centre de visitants del Conjunt rupestre de la Roca
dels Moros. Camí del Cogul a l’Albagés (km 1)

Divendres 18 de setembre
19.30 h
Recull de curtmetratges sobre l’ofici de corder
A lost craft

Dir. DV visuals, 2014
Breu documental de 7 minuts i mig sobre Herber de Keizer, un dels últims corders artesanals dels Països Baixos.

La indústria cordera al Bages

Dir. Núria Traveset, 2007
Producció audiovisual Laia Olivé
La fabricació de cordes, antany una indústria artesana
estesa arreu del territori, ha pràcticament desaparegut del mapa a causa dels canvis tecnològics i de la
globalització de l’economia. Núria Traveset reconstrueix
el procés de fabricació d’una corda junt amb un dels
últimes corders “tradicionals” de Catalunya en un
producte audiovisual que a voltes recorre al llenguatge
del periodisme d’investigació.

MUSEU D’HISTÒRIA
ESPAI DEL METGE I
DE LA SALUT RURAL
Sala Panyelles del Monestir de Sant Feliu de Guíxols
24 DE SETEMBRE I 10 D’OCTUBRE

DIJOUS 24 de setembre
18.00 h
AMB LA BARCA A PESCAR/
MET EEN LOGGER TER VISCHVANGST

Dir. Desconegut, 1923
Pel·lícula muda sobre pescadors pescant peix des d’un
lugre -embarcació típica de les costes del canal de la
Mànega i de l’Atlàntic-; un dels pocs documentals que
es conserven sobre la pesca tradicional neerlandesa
amb fnalitats professionals.

VIDRE/ GLAS

Dir. Bert Haanstra, 1958
Sobre la producció de vidre a l’estil tradicional i la
manera més moderna a través del treball en cadena de
màquines i persones.

UN OFICI PERDUT/A LOST CRAF

Dir. DV Visuals, 2014
Breu documental de 7 minuts i mig sobre Herber de
Keizer, un dels últims corders artesanals dels Països
Baixos.

DISSABTE 10 d’octubre
18.00 h
SANT FELIU

Dir. Jan Beran i Bozena Beranova, 1965
Reportatge sobre carrers i gent de Sant Feliu, des de
l’òptica de dos cineastes txecs. Filmat en el marc del
Festival Internacional de Cinema Amateur de 1965.
Aquesta Jornada celebrarà la cloenda del Primer cicle
“Te’n recordes?” de projeccions d’autors locals (Sala
planta baixa Antic Hospital, del 9 de juliol al 10 d’octubre de 2020)

MUSEU DEL TER

Ripoll, Vic, Folgueroles, Taradell,
Manlleu i Roda de Ter
25, 29 DE SETEMBRE
9, 15 D’OCTUBRE

Ripoll

Divendres 25 de setembre
Museu Etnogràfc de Ripoll. Plaça Abat Oliba, s/n

19.00 h
Ripollesos al peu de la impremta

Dir. Jordi Mascarella i Rovira, 2005
La impremta ha tingut la seva importància a Ripoll.
De la mà de Jordi Mascarella, en col·laboració amb
Florenci Crivillé i Eudalt Teixidor, repassarem mitjançant testimonis la història d’aquest art a la capital
del Ripollès. La sessió comptarà amb la participació
del director del documental, Jordi Mascarella i Rovira.

Vic

Dimarts 29 de setembre

Cinema Vigatà. C. Jacint Verdaguer, 22

21.30 h
Rauf

Rauf és un nen de 9 anys que ha hagut de deixar
l´escola i començar a treballar en una fusteria com
aprenent. Allà coneix la Zana, de qui s´enamora. Per
a conquerir-la, necessita una tela de color rosa. La
tasca no serà tan senzilla com sembla en un poble
petit cobert de neu al cim d´una muntanya. Rauf
suposa el debut dels seus directors. Un flm modest,
rodat en un entorn paisatgístic únic i protagonitzat per
actors no professionals, nadius de la zona. Ens narra
una història d´amor entre dos personatges que viuen
en un petit poble rural sota el pes d´una guerra eterna.

Folgueroles

Divendres 9 d’octubre
Centre Cultural de Folgueroles. Carrer de la Rambla, 17

19.00 h
En Jaume i les seves mans

Dir. Jordi Crusats, 2020
Jaume Bruguera va néixer a Sant Romà de Sau l’any
1931. Ell mateix es defneix com a home d’ofcis de
bosc. El documental mostra en Jaume anant a bosc,
tallant fustes i fent mànecs, manegant i esmolant una
eina de ferro, i fent un garrot de lligar i escombres de
bruc i “cabeçudes”. Aquest documental forma part del
projecte “Mans destres. Una etnografa del gest”, i de
la mà de l’antropòleg Jacint Torrents veurem el patrimoni gestual vinculat als ofcis i activitats humanes.

Taradell

Dijous 15 d’octubre
Biblioteca Antoni Pladevall i Font. Ctra. de Balenyà, 101

19.30 h
El primer ascens de la UD Taradell a 1a regional

Imatges enregistrades per Joan Reig
El 27 de maig de 1973 va ser un dia històric per
Taradell i pel seu futbol. El primer equip del club
aconseguia per primera vegada en la seva història
l’ascens a Primera Regional. En el darrer partit
necessitava guanyar el Ripoll a domicili i un gran
nombre d’afcionats es van desplaçar a la capital
ripollesa per donar suport a l’equip. Els blanc-i-blaus,
entrenats per Joan Roma, van guanyar per 1 a 3 i
després de celebrar el títol de campions al camp,
van ser rebuts a Taradell per un gran nombre de
seguidors. Joan Reig va enregistrar algunes imatges
d’aquell partit que seran comentades durant la sessió
per ex-jugadors i directius de la UD Taradell.

Manlleu

Dijous 19 de novembre
Sala de sessions de l’ajuntament de Manlleu.
Plaça Bernadí, 6

18.00 h
El Moviment Júnior de Manlleu

A partir de flmacions antigues de
Carles Molist, 2020
Un dels fotògrafs que millor va captar el Manlleu de
la transició va ser en Carles Molist (Manlleu, 19491997). Amb la càmera sempre a punt, en Carles va
captar amb fotografes i flmacions la quotidianitat
d’uns anys que es van iniciar ara fa poc més de 40
anys. Activista cultural i apassionat de la natura, va
ser un dels fundadors del Moviment Júnior de Manlleu. Entitat que durant les dècades de 1970 i 1980
va mobilitzar un munt de joves de Manlleu en el món
del lleure i l’excursionisme. Les flmacions, enregistrades pel mateix Carles Molist, seran presentades i
comentades per personatges vinculats amb aquest
moviment.

Roda de Ter

Dissabte 28 de novembre
19.00 h
Sala d’actes del Museu Arqueològic de l’Esquerda.
Av. Pere Baurier, s/n

Mig segle de la coral Esplai

A partir de flmacions antigues, 2020
Amb motiu del 50è aniversari de la Coral Esplai
de Roda de Ter, presentarem els moments més
emblemàtics d’aquest grup coral format l’any 1970 i
que va estar apadrinat en la seva presentació per la
Coral Sant Jordi. La Coral Esplai, dirigida pel músic
Xavier Baurier, va fer concerts arreu de Catalunya i
també a l’estranger. El seu darrer concert va tenir lloc
l’any 1995. Amb aquest documental, i de la mà del
que havia estat director de la coral i gent vinculada a
la mateixa, repassarem la seva trajectòria.

ETNOBIOFIC

(UB i IBB, CSIC-Ajuntament de Barcelona)

Sala Salvador de l’Institut Botànic de Barcelona
Passeig del Migdia s/n (Parc de Montjuïc)

DiJOUS 8 d’OCTUBRE
18.00 h
Hollandsche rottingwerken te Weesp

Dir. desconegut, 1920
Documental sobre la fabricació artesanal de cistells als
Països Baixos.

El treball de la pauma als pobles del Parc Natural
dels Ports. La bruixa Palmira

Dir. CDR Museu de la Pauma, 2013
Presentació a càrrec de Pepa Subirats
Diferents artesanes dels pobles del Parc Natural dels
Ports que tradicionalment tenien el treball de la pauma
com a una de les principals fonts d’ingressos -Alfara
de Carles, Els Reguers, Mas de Barberans i Paülsexpliquen tot el procés del treball de la pauma des
d’anar a fer paumes a la peça fnalitzada. Per acabar,
l’Antonio fa una granera a la bruixa Palmira perquè faci
desaparèixer els materials contaminants.

Lo Rogle

Dir. Jaume Moya, 2018
Presentació a càrrec de Pepa Subirats
Lo Rogle, un projecte de creació col·lectiva impulsat pel
Museu de la Pauma en col·laboració amb l’Escola d’Art
i Disseny d’Amposta (ESARDI) amb l’objectiu d’explorar
noves possibilitats per a la pauma. Tot un repte que
el dissenyador Curro Claret va compartir amb una
quinzena disciplines i les artesanes Marta Armengol i
Cinta Subirats i Montse Catalán, experta en agricultura i
jardineria ecològica i tints naturals.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
DEL PATRIMONI I LA
MEMÒRIA /CARRUTXA
Travessera del C/ Nou de Sant Josep, 10, baixos

DIMECRES 14 d’octubrE
19.30 h

D’Holanda a Montpeller
Dutch windmill de Groenvelder

Dir. Rolf ten Hulsen, 2016
Un dels antics molins, el “De Groenvelder”, va ser construït al voltant del 1560 i encara contribueix a mantenir
el pòlder Valkkoog sec i sota el nivell del mar. Està situat
al límit d’una petita població anomenada Groenveld, a
60 km d’Amsterdam.

TROBADA DE MÚSIQUES DE CARRER. MONTPELLER 1984

Dir. anònim, 1984
Recull de les actuacions dels grups occitans i catalans
als carrers d’aquesta població i d’altres de la rodalia,
en un festival que va tenir lloc entre el 9 i l’11 de juny
de 1984. Des de Reus hi varen participar els grallers
de Reus, el Ball de Diables i la colla castellera Xiquets
de Reus.

INSTITUT D’ESTUDIS
PENEDESENCS
Centre Cívic la Societat (c/ Muralla, 28)
BONASTRE
Format virtual: http://www.iepenedesencs.org/

del 25 d’octubrE AL 5 DE DESEMBRE
Les construccions de pedra seca
a la vegueria del Penedès

Dir. Joaquim Sicart Bertran, 2020
Vàries projeccions documentals i col·loquis sobre les
construccions de pedra seca a la vegueria del Penedès,
a partir de la recerca de l’antropòleg Abraham Guillén
Villar per l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del
Penedès. En el marc de l’exposició itinerant “Tota pedra
fa paret. La Pedra Seca a Catalunya”, produïda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l’APSAT, i la celebració de la Setmana de la Pedra Seca,
en commemoració de la declaració de la UNESCO.

museu de la pesca
Zona portuària. Carrer del Moll, s / n
PALAMÓS

Divendres 27 de novembre
19.00 H
Boreas: Mines, drogues i Dali

Dir. Carles Virgili, 2019
El Boreas és un vaixell enfonsat a Palamós per crear-hi
un biòtop, que compta amb una llarga i fascinant història.
Aquest espai de referència pels bussejadors s’ha convertit en un atractiu patrimonial sotaiguat de la Costa Brava.

Divendres 4 de desembre
19.00 H
Mareas ocultas

Dir. Mònica Cambra, 2019
Emoció cap a una mar que ara està més contaminat que
mai i que ja no és només blau. Ara el poblen milions de
colors en forma de plàstics. Veurem aquesta realitat des
del punt de vista d’uns pescadors i del dia a dia en la
seva jornada laboral.

Divendres 18 de desembre
19.00 H
Pescar a bord de la Gacela

1990
Reviurem una jornada de pesca bord de la Gacela, barca d’arrossegament de Palamós que avui forma part de
l’extensió surant del Museu de la Pesca. Parlarem amb
la seva tripulació, de la pesca fa 30 anys i del projecte de
museïtzació d’aquesta embarcació patrimonial.

seus DE LA MOSTRA

TORROELLA DE MONTGRÍ
esterri d’àneu
CERVERA
BARCELONA
ARENY DE NOGUERA
mas de barberans
EL COGUL
sant feliu de guíxols
VIC

ripoll
FOLGUEROLES
TARADELL
MANLLEU
RODA DE TER
REUS
BONASTRE
PALAMÓS

