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S’incorporen nous elements a l’Inventari
L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre avança a bon ritme amb la incorporació
de nous elements a la web on s’està dipositant tota la informació sobre aquests elements i s’enllaça amb recursos fotogràfics, audiovisuals, sonors i documentals. Els antropòlegs compaginen la feina d’introducció
de dades dels elements registrats amb el treball de camp sobre nous elements identificats. Així les últimes
setmanes s’han afegit a l’inventari el procés d’elaboració del vi a la Terra Alta i la pesca amb rall al delta de
l’Ebre, una modalitat que s’ha anat transmetent de generació i generació, tot i que actualment queda molt
poca gent que sàpiga com confeccionar un rall o com tirar-lo. També s’han inventariat les Festes Majors de
la Mare de Déu del Carme a l’Ampolla, les Festes Majors de Roquetes i les de Sant Antoni d’Ascó; i les Aubades, un cant improvisat pels carrers que es feia la Nit de Nadal i que ara s’està intentant recuperar a Sant
Jaume d’Enveja, Tortosa i Deltebre. Amb aquests són setze els elements publicats fins ara.
Pel que fa al treball de camp s’estan duent a terme les entrevistes i observació participant per recollir informació sobre manifestacions com la ventada de les campanes de Pinell de Brai, la producció de mel a Arnes
i al Perelló, o les tècniques dels canterers de Miravet i els terrissaires de la Galera.
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Conveni amb el COPATE

Diuen que una imatge val més que mil paraules i en
la catalogació i difusió de l’inventari del patrimoni
cultural immaterial ebrenc la fotografia és un recurs
clau, per això l’IPCITE disposa d’un fons fotogràfic
important dels diferents elements que s’han inventariat o s’estan enregistrant i que a través de la nostra
web són consultables. Amb l’objectiu d’aconseguir
una major difusió del nostre projecte hem obert un
perfil a la xarxa social Instagram, amb el nom immaterialebre, a través del qual compartirem algunes de
les millors fotografies de l’inventari i també de les
més representatives.

L’Institut Ramon Muntaner (IRMU), entitat vinculada al projecte de l’IPCITE, i el Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), l’organisme que gestiona la Reserva de la Biosfera, han
signat un conveni de col·laboració, arran del qual
el COPATE assessorarà l’IPCITE i serà l’ens de referència en totes aquelles qüestions que vinculen el
patrimoni cultural immaterial amb el natural i paisatgístic. Concretament, el COPATE ha designat tres
tècnics del seu equip perquè assessorin els de l’IPCITE i puguin elaborar informes relacionats amb el
paisatge i el medi ambient.

Instamaps i enllaços amb altres inventaris i webs
En la realització de les fitxes que integren l’inventari de l’IPCITE s’està utilitzant l’Instamaps, una plataforma
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que permet geolocalitzar els diferents elements que es van
inventariant i a l’hora relacionar-los amb altres elements del seu entorn com puguin ser béns immobles,
espais públics o recorreguts. L’objectiu és mostrar les relacions entre el patrimoni cultural immaterial i altres elements patrimonials. Així l’usuari pot trobar dins cada fitxa monuments relacionats amb l’element
inventariat, com per exemple les restes del trull més antic de Catalunya, al poblat ibèric del Coll del Moro
de Gandesa, relacionat amb el conreu de la vinya i la producció de vi a la Terra Alta; recorreguts de processons i romiatges; espais urbans, rurals o d’interès natural. Paral·lelament dins les fitxes també s’inclouen
enllaços als patrimonis de patrimoni arquitectònic i patrimoni arqueològic, i la xarxa de museus en línia d
ela Generalitat de Catalunya, així com també a webs de museus d’arreu del país i al catàleg de la Biblioteca
de Catalunya.
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