
  

 

 
II JORNADES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL  

DE LES ILLES BALEARS 2017 - Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera  
 

Metodologia, recerca, catalogació i línies d’investigació 
sobre cultura popular i patrimoni immaterial 

 
DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
09.00 h            Acreditació dels assistents 
 
09.15 h  Inauguració i presentació institucional a càrrec de la senyora Francesca Tur, consellera 

de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, i el senyor David Ribas, 
conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del 
Consell Insular d’Eivissa 

 
09.30 h  “L’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya: el valor del treball en 

xarxa” 
Roger Costa Solé, Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, Generalitat de 
Catalunya 
 

10.20 h  “Paisatge i patrimoni” 
Joan Reguant, coordinador de diverses candidatures a Patrimoni Mundial de la UNESCO 

 
11.10 h Descans 
 
11.40 h  “Patrimonialització de la naturalesa. Aportacions des de l’antropologia ambiental” 

Maria Cifre Sabater, School of Anthropology & Conservation, Universitat de Kent 
 

12.10 h “Paisatges amb vida. Els acords de custòdia del territori aplicats a l’àmbit agrari" 
Miquel Camps Taltavull, coordinador de Política Territorial del GOB Menorca 
  

12.40 h  “Persones, paper i pedres. Els dipositaris de la cultura popular” 
Antoni Ferrer Abárzuza, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 

13.30 h  Fi de la sessió  
 

ETNOLITERATURA 
 
16.00 h  “Recursos en línia per a l’estudi del folklore i de la literatura oral: una forma d’obrir els 

arxius a la societat” 
 Carme Oriol Carazo, catedràtica d’universitat. Departament de Filologia Catalana, Àrea 

de Literatura. Universitat Rovira i Virgili 
  

16.50 h  “Francesc Camps i Mercadal (Francesc d’Albranca): folklore i toponímia” 
Xavi Gomila Pons, membre de la Secció de Llengua i Literatura de l’Institut Menorquí 
d’Estudis 

   
17.20 h “Entre les ombres de l’avior i l’auba qui vendrà: la recerca en etnoliteratura i folklore a 

les Illes Balears” 
Jaume Guiscafré Danús, cap del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
de la UIB 

 
17.50 h  Fi de la sessió 
 
 



  

 

 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (prèvia inscripció, places limitades) 
 

18.00 h  En finalitzar, tots els inscrits i ponents podran fer una visita guiada al Museu Monogràfic 
del Puig dels Molins gratuïtament 

 
21 h  Actuació del grup Os d’Abaixo al Festival Folk organitzat pel Consell d’Eivissa a l’Auditori 

de Cas Serres : trasllat i assistència gratuïts 
 

DISSABTE 4 DE NOVEMBRE DE 2017  
 
ETNOMUSICOLOGIA 

 
09.30 h  “La recerca etnomusical a les Illes: apunts per a una llarga història” 

Jaume Ayats i Abeyà, director del Museu de la Música de Barcelona 
  

10.20 h  “Sonades de flaüta i tambor de les Pitiüses: un exemple d’estudi del patrimoni musical 
de transmissió oral” 
Jaume Escandell Guasch, tècnic superior de patrimoni històric de l’Àrea de Cultura i 
Patrimoni del Consell Insular de Formentera 

  
10.50 h “Procés d’elaboració del recull de Cançons Populars de Menorca” 

Bep Cardona Truyol, músic, i Jaume Mascaró Pons, president del Consell Científic de 
l’IME 

  
11.20 h “Apunts de musicologia mallorquina” 

Amadeu Corbera Jaume, professor de musicologia al Conservatori Superior de Música de 
les Illes Balears 

  
11. 50 h  Descans 
 
12.20 h  Debat final (moderat pel president del CACPT, Andreu Ramis Puig-gros), conclusions i 

propostes per a jornades futures. Participació de tots els ponents 
 
13.30 h  Cloenda 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (prèvia inscripció, places limitades) 
 

13.45 h  aprox. Visita al Museu Etnogràfic d'Eivissa, amb demostració de ball pagès, acompanyament 
música folk d'Eivissa amb el grup Uc (Joan i Victorí) i tast/aperitiu de gastronomia local, 
organitzada pel Consell d’Eivissa. Trasllat i assistència gratuïts 

 
21 h  Actuació del grup Xose Luis i Aliboria al Festival Folk organitzat pel Consell d’Eivissa a 

l’Auditori de Cas Serres: trasllat i assistència gratuïts 
 

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE DE 2017 (prèvia inscripció, places limitades) 
 
21 h  Actuació del grup Orquestra Sondeseu al Festival Folk organitzat pel Consell d’Eivissa a 

l’Auditori de Cas Serres. Trasllat i assistència gratuïts 
 
 
En finalitzar les Jornades, es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que el sol·licitin. 
 
Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, 
Participació i Esports: http://dgcultur.caib.es (apartat “Cultura Viva”, subapartat “Patrimoni Immaterial”). 
 

http://dgcultur.caib.es/

