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El coneixement de les plantes remeieres i la pràctica de 
remeis naturals han  format part, des de molt antic, de 
les activitats domèstiques i econòmiques de la població 
de les Terres de l’Ebre.

La seva recol∙lecció, manipulació, distribució i usos populars 
són  part  integrant  de  la  cultura  popular  i  tradicional  del 
territori.

En conjunt, conformen un univers significatiu de béns 
patrimonials, de caràcter  etnològic i immaterial.

Béns que avui en dia representen en unes ocasions la 
pervivència d’una herència cultural ancestral, i en altres 
representen  la seva adaptació actual a  les necessitats 
del  present,  projectades  també  cap  al  futur  més 
immediat.

Aquesta XV Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre 
vol  repassar alguns d’aquests elements patrimonials  i 
donar  a  conèixer  qui  són  els  seus  protagonistes  i  la 
seva significació actual.

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
XV Jornada d'Etnologia de les Terres de l'Ebre

21 d'octubre del 2017
Riba-roja d'Ebre

____________________________________
Nom i Cognoms
____________________________________
DNI (En cas de sol∙licitar certificat d'assistència)

____________________________________
Adreça (En cas de sol∙licitar certificat d'assistència)

____________________________________
Codi postal / Població
____________________________________
Telèfon
____________________________________
Adreça electrònica
____________________________________

DINAR
Només la inscripció amb pagament (12 euros) dóna dret 
als assistents a gaudir del dinar que s’organitza dins la 
Jornada. Per assistir al dinar de la Jornada cal efectuar 
el pagament abans del 19 d’octubre. 
Feu l’ingrés al compte

ES97 2100 0180 8302 0027 7863
fent constar al concepte "XV Jornada Etnologia de  les 
Terres de l'Ebre" i el vostre nom complet.

Inscripció online
www.irmu.org/projects/etnologiate 

Envieu la butlleta d'inscripció i el comprovant bancari del 
pagament a elena@irmu.org

LOPD: D'acord amb  l'establert en  la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de 
dades de caràcter personal, consentiu que  les dades personals que ens  faciliteu siguin  incloses 
en  sengles  fitxers  dels  quals  són  responsables  l’Institut  Ramon  Muntaner  (Mas  de  la  Coixa, 
Rotonda  Eix  de  l’Ebre,  N-420,  s/n  43770  Móra  la  Nova)  i  el  Departament  de  Cultura  de  la 
Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials de  les Terres de  l’Ebre (c/ Jaume Ferran, 4, 43500 
Tortosa), la finalitat del qual és la comunicació amb els participants de la XV Jornada d’Etnologia 
de  les Terres de  l’Ebre  i  la difusió de  les activitats d’aquesta Jornada.   Aquesta subscripció està 
restringida  als  majors  de  14  anys.  En  el  cas  de  ser  menor  d’aquesta  edat,  es  requereix  el 
consentiment dels tutors legals. Us informem que es difondran imatges de la Jornada als mitjans 
de comunicació i a les xarxes socials. Si no voleu aparèixer en aquestes imatges, us recomanem 
que segueu a  les últimes  files. Podeu accedir a aquestes dades, oposar-vos-hi,  rectificar-les o 
cancel∙lar-les, enviant-nos un correu electrònic a  les adreces electròniques pineda@irmu.org  i/o 
mpoy@gencat.cat indicant el dret que voleu exercir.

Entrada lliure
es permet l'assistència a la jornada com a públic oient

Informació: http://etnologia.tte.cat
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Foto portada: Laia Poblado. Ajuntament de Riba-roja d’Ebre



12.10 - 12.30 h
Comunicació 3. Les plantes remeieres i els sabers de les 
dones  del  Montsià  en  la  cura  de  la  salut,  a  càrrec 
d’ÀNGELS CASTELLÀ i MILA GARRIGA, SIAD del Consell 
Comarcal del Montsià. 

12.30 - 13.00 h
Torn obert de preguntes

13.00 h
Activitat complementària 1. Presentació i visita guiada a 
l’exposició itinerant: Els sabers de les dones del Montsià, 
produïda pel Servei d’Informació  i Atenció a  les Dones 
(SIAD) del Consell Comarcal del Montsià.

José de les Herbetes. Arxiu Cultural de l’Ajuntament de Deltebre Recollint l'oli de ginebre. Amics de Riba-roja

Calendula officinalis, de cultiu. Manolo Arrufat

Ritual del collar de saragatona. SIAD Montsià
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9.30 h
Rebuda de les persones inscrites i lliurament de dossiers

9.45 h
Inauguració de la Jornada

10.00 - 10.45 h
Conferència marc. Etnobotànica a les terres catalanes. 
Metodologia,  estat  de  la  qüestió  i  perspectives  de 
futur del saber  tradicional sobre  la biodiversitat  i  la 
seva recerca, a càrrec de JOAN VALLÈS, Laboratori de 
Botànica UB i Secció de Ciències Biològiques IEC; UGO 
D'AMBROSIO,  Laboratori  de  Botànica  UB  i  Institut 
Botànic de Barcelona; AIRY GRAS  i MONTSE PARADA, 
Laboratori  de  Botànica  UB;  i  TERESA  GARNATGE, 
Institut Botànic de Barcelona.  

10.45 h
Pausa cafè 

11.30 - 11.50 h
Comunicació 1. La transformació del ginebre en els forns 
d’oli de Riba-roja, a càrrec de JOSEP AGUILÀ, ANTONIO 
CASTELLVÍ  i RAMON PUIG, Amics de Riba-roja; MARINA 
OROBITG, antropòloga, i JUDITH VIDAL, historiadora. 

11.50 - 12.10 h
Comunicació  2.  Qui  té  mal  busca  remei,  a  càrrec  de 
SALOMÉ MULET, SALVADOR FORNÓS i ELENA FABRA, 
Centre d’Estudis Tirant lo Rall, de Deltebre. 

14.20 h
Dinar:  Clotxada  a  l’Àrea  de  lleure  de  la  Garita,  a 
càrrec de l'Associació de Dones de Riba-roja d'Ebre.  

Activitat  complementària  2.  Demostració  pràctica 
comentada de l’elaboració tradicional d’oli de ginebre, 
al forn encès a l'Àrea de lleure de la Garita, a càrrec 
dels Amics de Riba-roja d’Ebre.

17.00 - 17.20 h
Comunicació  4.  Remeis  tradicionals  i  actuals  fets 
amb plantes autòctones dels Ports i de les planes, a 
càrrec  de  MANOLO ARRUFAT,  del  Grup  de  Recerca 
Científica Terres de l’Ebre Ebrerecerca i VIQUI CARLES 
del Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental Graëllsia.

17.20 - 17.40 h
Comunicació 5. Els boticaris de l’Ebre: la convergència 
de la medicina popular i la medicina científica, a càrrec 
de  JOAQUIN GARCÍA,  doctor  en medicina,  i  JOAQUIM 
GARCÍA, enginyer de forest.

17.40 h
Torn obert de preguntes

18.30 h
Cloenda

Les plantes remeieres. Recol·lecció, distribució i usos tradicionals




