ACTIVITATS 1994
COL.LOQUIS
• “III Col.loqui-curset d'Etnomusicologia. Seminari Internacional d'Etnomusicologia
del Mediterrani Musulmà”. 21, 23 i 23 de març de 1994.
- Sessió d'Obertura, a càrrec de Josep Crivillé (Professor del Conservatori de
Música de Barcelona), Josefina Roma (Professora d'Antropologia de la
Universitat de Barcelona) i Maria Angels Roque (Directora del Departament
d'Estudis de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis). 21 de març.
- "Transició i convivència dels instruments mediterranis cap a línies d'evolució
actuals", a càrrec de Romà Escalas (Director del Museu de la Música de
Barcelona). 21 de març.
- "El patrimoni musical àrab-musulmà", a càrrec de Mahmud Guettat (Director
de l'Institut Superior de Música de Tunis). 21 de març.
- "Panorama dels instruments musicals del Mediterrani musulmà", a càrrec de
Jeremy Montagu (Facultat de la Música de la Universitat de Oxford). 21 de
març.
- "Les teories del ritme en els escrits medievals àrabs", a càrrec de George
Sawa (Universitat de Toronto). 21 de març.
- "Estructura semàntica del makam a la música àrab: I i II", a càrrec de Habib
Hassan Touma (Institut Internacional de Música Tradicional de Berlin). 22 de
març.
- "La Nawba: símbol del edifici musical Andalusí-Magrebí", a càrrec de
Mahmud Guettat (Director de l'Institut Superior de Música de Tunis). 22 de
març.
- "Interrelació dels instruments musicals d'Espanya i el Magreb, exemple de
'Las Cantigas de Santa María'", a càrrec de Jeremy Montagu (Facultat de la
Música de la Universitat de Oxford). 22 de març.

- "La supervivència d'aspectes en ola interpretació musical àrab des de l'època
medieval fins a l'era moderna", a càrrec de George Sawa (Universitat de
Toronto). 23 de març.
- Taula Rodona: "La mentalitat dels àrabs", amb la participació de tots els
professors convidats.
CURSOS
• “Curs pràctic: Programació de la investigació”. A càrrec de Ignaci Pons. Del 6 al
10 de juny de 1994.
Temes: "La programació", "Necesitat de programar", "Requisits de
programació", "Definició del objectius", "Criteris de selecció de la
metodologia, "Les tècniques i els instruments", "Esquema del projecte",
"Relació de dependència i temporalitat de les activitats", "Confecció del gràfic
de programació i del calendari", "Selecció, ensinistrament i gestió de
personal", "El pressupost i llur control", "Previsió de l'avaluació".
CONFERÈNCIES
• "Antropologia jurídica". A càrrec de Ignasi Terradas (catedràtic d'antropologia de
la Universitat de Barcelona). 14 d’abril de 1994.
• "Investigació etnogràfica i medis audiovisuals". A càrrec de Paolo Chiozzi
(Universitat de Florència). 19 d’abril de 1994
• "Espacios mediterráneos y marginación territorial". A càrrec de Bernard Roux
(Institute National de la Recherche Agronomique. París). 9 de maig de 1994.
• "Andalucía: cultura e identidad". A càrrec de Isidoro Moreno (Universitat de
Sevilla). 14 de juny de 1994.

TAULA RODONA
• “La qüestió de les colònies industrials”. A càrrec d’Ignasi Terradas (Universitat de
Barcelona), Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Josep Mª Fradera
(Universitat Pompeu Fabra), Marisol García (Universitat de Barcelona), Jordi
Maluquer (Universitat Autònoma de Barcelona) i Gonçal Sanz (Universitat de
Barcelona). 2 de novembre de 1994.
SEMINARIS DE POSTGRAU
• “Mujeres que aman a otras mujeres: un estudio de lesbianismo en Barcelona”. A
càrrec d’Olga Viñuales. 13 de desembre de 1994.
COL·LABORACIONS
• “II Trobada d'Estudiants d'Antropologia de l'Estat Espanyol”. Organitzat per
l'Associació Antropologies. 23, 24 i 25 de març de 1994.
Temes dels grups de treball:
- Tema 1: "El treball de camp i l'estudi de la societat contemporània",
coordinat per Joan Anton Sànchez de Juan.
- Tema 2: "Antropologia aplicada o pràctica de la antropologia", coordinat per
Silvia Bofill i Gemma Celigueta.
- Tema 3: "La construcció social de l'extranger. Migrants, autòctons i ilegals",
coordinat per Laia Rusiñol.
- Tema 4: "Ideologies de la crisis", coordinat per Roger Sansi.
• “Seminari d'antropologia visual”. Coordinat per Carmelo Pinto Baro i
desenvolupat a la Facultat de Ciències Econòmiques, Universitat de Barcelona. 10,
17,24, i 31 de març; 7, 14, 21 i 28 d'abril; i 5 de maig, 1994.

ACTIVITATS 1995
SEMINARIS
• “Para una metodología antropológica de la inmigració”. A càrrec d’Ubaldo
Martínez Veiga (Universitat Autònoma de Madrid). 3, 4 i 5 d’abril de 1995.
Programa del seminari:
1a jornada (3 d'abril): "Situación de partida de los inmigrantes".
2a jornada (4 d'abril): "Estructura social de la inmigración".
3a jornada (5 d'abril): "Inmigración y mercado de trabajo".
• “Antropologia i Salut”. 8, 9, 10, 11 i 12 de maig de 1995.
Programa del seminari:
1a jornada (dilluns, 8 de maig): "Antropologia i salut: una introducció", a
càrrec de Lluís Mallart (Universitat Rovira i Virgili).
2a jornada (dimarts, 9 de maig): "L'assistència des del punt de vista de
l'individu i de l'estructura social", a càrrec de Oscar Guasch (Universitat de
Barcelona).
3a jornada (dimecres, 10 de maig): "Antropologia i educació sanitària", a
càrrec de Cristina Larrea (Institut Català d'Antropologia).
4a jornada (dijous, 11 de maig): "Antropologia i comunicació clínica", a
càrrec de Àngel Martínez (Universitat Rovira i Virgili).
5a jornada (divendres, 12 de maig): "Entre la professionalització i l'ajuda
mútua", a càrrec de Pep Canals (Escola Universitària de Treball Social).
• “El corazón secreto del presente: una lectura de Michel Foucault”. A càrrec de
Fernando González Placer (Universitat de Barcelona). 17, 22 i 24 de maig de 1995.
Programa del seminari:
1ª jornada (dimecres, 17 de maig): "El juego de las preguntas".
2ª jornada (dilluns, 22 de maig): "Bienvenida al consejo de Administración".
3ª jornada (dimecres, 24 de maig): "El momento de la sensación verdadera".

• “Seminari d’antropologia econòmica de les migracions subsaharianes”.. A càrrec
de Romain Weis. 27, 28 i 29 de novembre de 1995.
Programa del seminari:
1a jornada (27 de novembre): Estructura de la migració africana.
- Historial de la migració soninke.
- Producció i relacions socials.
- Emulació clànica i control de la força de treball.
- Transplantació de les relacions socials en l'emigració.
2a jornada (28 de novembre): Religions i treball a l'Àfrica.
- Islam i xarxes comercials.
- El treball per els mourides.
- Islam en l'emigració i identitat ètnica.
3a jornada (29 de novembre): Migració i desenvolupament.
- Economia d'Àfrica.
- La noció del treball a l'Àfrica Subsahariana.
- Destí dels diners de la migració.
- Els africans subsaharians a Espanya.

COL·LOQUIS
• “IV Curset-Col·loqui d’Etnomusicologia. El so. Del Paisatge Sonor al Museu”. 27,
28, i 29 d’abril de 1995.
Programa:
27 d'abril.
Matí
9.30h. Presentació del Curset-Col.loqui a càrrec de Josep Crivillé, Prof. del
Conservatori Superior de Música, i Josefina Roma, Prof. de la Universitat de
Barcelona.
10h. Conferència Inaugural.
El Moviment Popular de Recerca del Patrimoni Musical a Noves Hèbrides. a
càrrec del Prof. Peter Crowe. Secretari General de l'E.S.E.M.
11.30h. descans.

12h. El Paisatge sonor a Sicilia: Del Museu al Terreny. a càrrec del Prof.
Sergio Bonanzinga. Institut de Folklore de Palermo.
Tarda.
16h. Apropiació del Paisatge Sonor en la creació d'instruments musicals. a
càrrec del Prof. Romà Escalas. Director del Museu de la Música de Barcelona.
17.30h. descans.
18h. Recerca Etnomusicològica i la seva difusió en el Museu. a càrrec de la
Dra. Géneviève Dournon, del Musée de l'Homme de Paris.
28 d'abril.
Matí.
10h. Els Instruments Musicals dins del Museu. La recerca tècnica. a càrrec del
Prof. Jeremy Montagu, de la Universitat d'Oxford.
11.30h. descans.
12 h. El Museu Pitt Rivers. Exposicions i so en un museu paradigmàtic. a
càrrec de la Dra. Helen La Rue, de la Universitat d'Oxford.
Tarda.
16h. Les Fonoteques i el patrimoni etnomusicològic. a càrrec del Prof. Josep
Crivillé, Director de la Fonoteca de la Generalitat de Catalunya.
16.45h. Reflexió sobre l'experiència de l'exposició Es Gascons e era Musica. a
càrrec del Prof. Jusep Boya, de la Generalitat de Catalunya.
17.30h. descans.
18h. Més enllà de Es Gascons e era Musica. Evolució d'una experiència. a
càrrec del Prof. Bernat Menetrier, del Museu de Tarba.
19h. Discussió i Conclusions.
CONFERÈNCIES
• “Perspectives de futur de l’Antropologia audiovisual davant les noves
tecnologies”. A càrrec d’Alexander Moore (University of Southern California). 27
de gener de 1995.
• “Extranjeros en el paraíso” . A càrrec de Dolores Juliano, Enrique Santamaría i
Valeria Bergalli (Universitat de Barcelona). 23 de març de 1995.

• “Etnocentrisme i immigració: el cas italià. Problemes teòrics i investigació
empírica” A càrrec de Carlos Barbé i Mabel Oliveri (Universitat de Torí). 21
d’abril de 1995.
• “Jugar amb l’infinit”. A càrrec de Lluis Mallart (Universitat Rovira i Virgili). 30
de novembre de 1995.

ACTIVITATS 1996
SEMINARIS
• “Más allá del objetivismo: el potencial de una antropología visual en los espacios
intermedios de la cultura”. A càrrec de Francisco Ferrándiz (Universitat de
Califòrnia). 27, 28 i 29 de febrer de 1996.
Programa del seminari:
Sessió 1 (27 de febrer): Las "etnoficciones" de Jean Rouch.
Sessió 2 (28 de febrer): Trinh T. Minh-ha: ¿existe un lugar en lo híbrido?
Sessió 3 (29 de febrer): Vídeo y trance: historia de un entrelazamiento visual
con el culto de María Lionza.
• “Seminari d’antropologia sexual”. A càrrec de José Antonio Nieto (Facultat de
Sociologia i Ciències Polítiques de la UNED). 22 i 23 d’abril de 1996.
Programa del seminari:
1. "Erotofobía y Erotofília en Antropología Sexual.
2. "El discurso del deseo en Antropología Sexual.
3. "La diversidad sexual.
• “Culturas médicas populares en una sociedad andina y costera, de montaña y selva
húmeda: el caso colombiano”. A càrrec de Fernando Urrea (Facultat de Ciències
Socials i Econòmiques de la Universidad del Valle, Cali, Colòmbia). 6, 7, 8 i 9 de
maig de 1996.

Programa del seminari:
Sessió 1 (6 de maig): “Chamanismo en el Alto, Medio y Bajo Putumayo
(regiones andina y de piemonte de selva amazónica al sur del país) y las redes
de curanderos en áreas urbanas y rurales en Colombia”.
Sessió 2 (7 de maig): “Culturas médicas populares en la región de la Costa
Pacífica colombiana: poblaciones indígenas, negras y mestizas. Chamanismo
de grupos de selva húmeda del Pacífico y su influencia en las poblaciones
negras; brujería y religiosidad popular de las poblaciones negras en la región
del Pacífico colombiano”.
Sessió 3 (8 de maig): “Indígenas y negros en contextos urbanos en Colombia;
presencia de grupos étnicos en las ciudades”.
Sessió 4 (9 de maig): “Representaciones-imaginarios y prácticas populares de
salud en contextos urbanos, particularmente las ciudades de Cali y
Buenaventura. Discusión sobre problemas conceptuales y metodológicos
alrededor de las perspectivas conceptuales propuestas; mirada socioantropológica de salud/enfermedad como procesos socioculturales y las
dinámicas de "hibridización", revivalismo y resistencia cultural para
interpretar la sobrevivencia y re-creación de prácticas populares de salud.
Posibilidad de una perspectiva fenomenológica para el estudio de las culturas
médicas”.
• “Ecología Política en la Amazonía y los Andes”. A càrrec de Eduardo Bedoya
(Professor Convidat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona). 28, 29, 30 i 31
de maig de 1996.
Contingut del seminari:
1. "Revisión bibliográfica de las principales perspectivas teóricas de la
ecología política".
2. "Las causas de la deforestación en las regiones tropicales de Brasil y Perú.
El caso de la coca y la ganadería extensiva".
3. "Los procesos de migración laboral y su impacto medioambiental en la
región andina".
4. "El impacto de la expansión del mercado en las estrategias indígenas
relacionadas al manejo de los recursos naturales".

5. "Alternativas de desarrollo sustentable".
• “Los movimientos campesinos en América Latina. El caso de Chiapas”. A càrrec
de Dolores Juliano (Universitat de Barcelona), Guiomar Rovira i Iñaki García. 11,
12, 13, i 14 de novembre de 1996.
Contenidos:
1ª sesión:

Bases socio-económicas de los conflictos étnicos y de los
levantamientos campesinos en América Latina.
(por Dolores Juliano)

2ª sesión:

Los

límites

de

las

estrategias

modernizadoras

y

las

reformulaciones del enfrentamiento en Chiapas.
(por Dolores Juliano)
3ª sesión:

La voz de las mujeres chiapanecas.
(por Guiomar Rovira)

4ª sesión:

El zapatismo en la globalización: estructuras e instrumentos de
la solidaridad internacional.
(por Iñaki García)
CONFERÈNCIES

• “Ecología Política y Antropología”. A càrrec d’Eduardo Bedoya (Professor
Convidat, Universitat Rovira i Virgili). 11 de desembre de 1996.
• “Sanadores, medicina y medicinas: del sacerdocio al márketing”.. A càrrec de
Oriol Romaní (Universitat Rovira i Virgili) i Josep Canals (Universitat de
Barcelona). 12 de desembre de 1996.

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS

• “VI Congrés Internacional de l’EASA (European Association of Social
Anthropologists. Culture and Economy: Conflicting interests, divided loyalties”.
Del 12 al 15 de juliol de 1996.

ACTIVITATS 1997
SEMINARIS
• “Para una antropología de la educación. Notas a partir de B. Bernstein y M.
Foucault”. A càrrec de Jorge Larrosa. 18, 20 i 21 de març de 1997.
• “Antropologia i Psicoànalisi”.. A càrrec de Claudi Esteva i Fabregat. Del 5 al 16 de
maig de 1997
• “Treball i gènere. Entre la producció i el consum”. A càrrec de Susana Narotzky.
10, 11 i 12 de desembre de 1997.
CONFERÈNCIES
• “Aproximació antropològica a l’estudi dels partits polítics: el cas del PSUC”.. A
càrrec de Carme Cebrián. 20 de febrer de 1997
• “Medis de comunicació, etnocentrisme i diversitat”. A càrrec de Miquel Rodrigo
Alsina. 22 de maig de 1997

ACTIVITATS 1998
SEMINARIS

• “Ciutats intermitges i globalització”. A càrrec d’Hugo Gaggiotti.12, 13, 14 i 15 de
gener de 1998.
• “Els vuit immortals creuen el mar. La immigració internacional xinesa”.
A càrrec de Joaquim Beltran. 20, 21 i 22 de gener de 1998.
• “Medis de comunicació i esfera política”. A càrrec d’Eduardo Giordano i Carlos
Zeller. 10, 11 i 12 de febrer de 1998.
• “El llarg segle XIX: processos culturals, neonacionalisme i identitat nacional”. A
càrrec de Ricardo Cicerchia. 23, 24, 25 i 26 de febrer de 1998
• “Cinema i migracions”. A càrrec de Miquel Porter. 3, 10, 11 i 17 de març de 1998
• “Religió, identitat i revitalització cultural a l’Àfrica Occidental: el cas dels Baga de
Guinea”. A càrrec de Ramon Sarró. 24, 25 i 26 de març de 1998.
• “Centralitat de la qüestió social. Seminari sobre l’obra de Robert Castel”. A càrrec
de Fernando Álvarez –Uría i Julia Varela. 15, 16 i 17 d’abril de 1998.
• “Mirant més enllà: cronicitat, medicina i societat”. A càrrec de Charo Otegui,
Marta Allué i Joan Obiols. 4, 5, 6 i 7 de maig de 1998.
• “Barcelona segle XX. Reestructuració urbana i canvi social”. A càrrec de Joan
Roca. 19, 20 i 22 de maig de 1998
• L’antropologia i el desenvolupament”.A càrrec d’Eduardo Bedoya. 1, 2, 3 i 4 de
juny de 1998
• “Literatures híbrides llatinoamericanes”. A càrrec de Paloma Calvo. 22, 25 i 26 de
juny de 1998
CURSOS

“ANTROPOLOGIA I QÜESIONS DEL MÓN CONTEMPORANI”
• “Reconceptulizando identidad y comunidad en relación al transnacionalismo”. A
càrrec de la Dra. Mary Crain. Del 6 d’octubre al 24 de novembre de 1998.
• “De la visió a la representació. Antropologia visual i coneixement etnogràfic”. A
càrrec de Jordi Grau. Del 6 al 29 d’octubre de 1998.
• “Identidad standard: formas de la cultura urban en las ciudades periféricas”. A
càrrec del Dr. Hugo Gaggiotti. Del 8 d’octubre al 26 de novembre de 1998.
• “Antropologia aplicada y realidad indígena en el noroeste mexicano”. A càrrec de
Jesús A. Haro Encinas. Del 5 de novembre al 17 de desembre.
• “Antropologia Aplicada a la Salut Pública”. A càrrec de la Dra. Cristina Larrea.
Del 26 d’octubre al 14 de desembre de 1998.
• “Somni i Antropologia”. A càrrec de la Dra. Gemma Orobitg. Del 3 de novembre
al 22 de desembre de 1998.
• “Art i Antropologia en/dels espais públics”. A càrrec d’Octavi Rofes. De l’1 al 17
de desembre de 1998.

ACTIVITATS 1999
CURSOS
“ANTROPOLOGIA I QÜESIONS DEL MÓN CONTEMPORANI”
• “Emoció, sensació i cognició. Per una antropologia de les emocions”. A càrrec del
Dr. Alexandre Surrallés i Calonge. Del 15 al 25 de febrer de 1999.

• “Bruixeria i racionalitat: de la lògica dels oracles a la lògica de l’Estat”. A càrrec
del Dr. Ramon Sarró. Del 15 al 25 de febrer de 1999.
• “Género, clase y raza en la construcción de las naciones latinoamericanas”. A
càrrec de Diana Marre. Del 3 de marçal 21 d’abril de 1999.
• “Solidaritat, reciprocitat i autonomia: ambigüetats i contradiccions”. A càrrec de la
Dra. Eva Castellanos. Del 2 al 30 de març de 1999.
• “La técnica audiovisual aplicada a la investigación antropológica”. A càrrec de la
Dra. Carmen Ávalos. Del 2 de març a l’1 d’abril de 1999.
• “Polítiques de població: ideologies i pràctiques”. A càrrec d’Elisabet Maluquer.
Del 6 al 29 d’abril de 1999.
• “Història i cultura afroamericanes”. A càrrec de Gabriel Izard. Del 6 al 29 d’abril
de 1999.
• “Xamanisme i Ritual: Història i Modernitat”. A càrrec de Montse Ventura. Del 4 al
27 de maig de 1999.
• “ Castigo y control social. Una perspectiva histórica”. A càrrec del Dr. Pedro
Fraile. Del 4 al 27 de maig.
• “Antropologia de l’art”. A càrrec d’Alberto López Bargados. Del 3 al 26 de maig.
• “Dilemas multiculturales de la educación contemporánea”. A càrrec d’Enrique
Santamaría. Del 18 d’octubre al 20 de desembre de 1999.
• “Alimentació. Diversitat i Alternatives”. A càrrec de Carme García Gimeno. Del
19 d’octubre a l’11 de novembre de 1999.

• “El vestit i la moda des d’una perspectiva antropològica”. A càrrec d’Inma Pla. Del
20 d’octubre al 17 de novembre de 1999.
• “Antropología y modelos alternativos de salud”. A càrrec del Dr. Eduard Pardo
Jávega. Del 27 d’octubre al 22 de desembre de 1999.
• “Identidad y cultura de empresa”. A càrrec del Dr. Hugo Gaggiotti. Del 27
d’octubre al 22 de desembre de 1999.
• “Nuevos recursos en las sociedades campesinas andinas”. A càrrec del Dr. Jorge
Gascón. Del 16 de novembre al 14 de desembre de 1999.
• “La técnica audiovisual aplicada a la investigación antropológica”. A càrrec de la
Dra. Carmen Ávalos. Del 19 de novembre al 17 de desembre de 1999.

SEMINARIS
• Seminari del Màster en Museologia I Gestió del Patrimoni Cultural: “Programació i
realització d’exposicions temàtiques. L’exeple del Museu de la Civilització del
Québec”. A càrrec de Line Oullet (Directora del Servei de les exposicions temàtiques
del Musée de la Civlisation de Québec). 8 i 9 d’abril de 1999.
• Grups d’ajuda mútua: un camí cap a l’autonomia?. 4, 5 i 6 de maig de 1999.
-

Sessió 1. “Els grups d’ajuda mútua: una presentació actual de la reciprocitat”.
A càrrec de Josep Canals (Antropòleg i professor de l’Escola Universitària de
Treball Social de Barcelona). 4 de maig de 1999.

-

Sessió 2. “Els grups d’ajuda mútua: modalitats i finalitats”. A càrrec de
Francina Roca (Treballadora social i infermera). 5 de maig de 1999.

-

Sessió 3. Taula rodona constituïda per grups d’ajuda mútua. Moderadora:
Rosa Maria Alemany (Antropòloga i treballadora social, professora de
l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona). 6 de maig de 1999.

• Antropologia, història i materials audio-visuals: cap a una proposta pràctica de

metodología. A càrrec de la Dra. Dolors Marin i Silvestre (Dra.en Història
Contemporània, diplomada en Sociologia i documentalista d’imatges, fitxes i mòbils
en diferents projectes). Del 22 al 26 novembre de 1999.
-

Sessió 1. Introducció general.

-

Sessió 2. La creació de nous fons documentals.

-

Sessió 3. Cap a l’enregistrament de testimonis del nostre segle de persones
que fins ara no es veien representades dins la història oficial: història de les
minories.

-

Sessió 4. Comentari dels films visionats.

-

Sessió 5. Estat de la qüestió : entre els vídeos creatius i els documents
històrics i etnogràfics.

CONFERÈNCIES
• Presentació del llibre “Migraciones, género e Islam. Mujeres marroquíes en
España” d’Angeles Ramírez Fernández. Amb la participació de Rafael Grasa
(Departament de Relacions Internacionals de la UAB), Danielle Provansal
(Departament d’Antropologia de la UB) i Ángeles Ramírez Fernández (Universidad
Autónoma de Madrid). 18 de gener de 1999.
ALTRES ACTIVITATS
• Acte de Cloenda dels Cursos ICA 1998-1999 i Exposició de Cartells dels Cursos
ICA 1999-2000. 30 de juny de 1999.
• Acte Inaugural ICA, Curs 1999-2000. Amb la conferència “La melancolía: las
enfermedades del alma en el Siglo de Oro”. A càrrec del Dr. Roger Bartra
(Universidad de México). 10 de novembre de 1999.

ACTIVITATS 2000
CURSOS
“ANTROPOLOGIA I QÜESIONS DEL MÓN CONTEMPORANI”
• Antropología del Cine. A càrrec de la Dra. Carmen Ávalos. Del 1 de febrer al 24 de

febrer de 2000.
• “Todo se desmorona”. Revueltas anticoloniales en África (desde el punto de vista
“nativo”). A càrrec de José María Ortuño Aix. Del 1 de febrer al 24 de febrer de 2000.
• La construcción de la imagen del "otro". De los relatos de viaje a los medios de
comunicación masiva. A càrrec de Diana Marre. Del 2 de febrer al 22 de març de
2000.
• De la violencia y sus imágenes. Violencia, cine y sociedad. A càrrec de Francesca
Cano López i José María Ortuño Aix. Del 7 de febrer al 6 de març de 2000.
• Representarse a si mismo y crear paisajes culturales: estrategias narrativas de la
etnografía experimental. A càrrec de la Dra. Mary Cain. Del 23 de febrer al 5 d’abril
de 2000.
• Antropologia Visual (I): els límits de la representació. A càrrec de Jordi Grau
Rebollo. Del 29 de febrer al 23 de març de 2000.
• Societats cimarrones: cultures de resistència. A càrrec de Gabriel Izard. Del 3 al 31
de març de 2000.
• Poder, tradició i modernitat a l’Àfrica Negra. Paradigmes i desigualtats. A càrrec del
Dr. Albert Roca Alvarez. Del 13 al 23 de març de 2000.
• Elementos para el análisis de las organizaciones e instituciones sociales. A càrrec
del Dr. Julio Zino Torrazza. Del 28 de març al 27 d’abril de 2000.

• Cultura i percepció. A càrrec de la Dra. Cristina Larrea. Del 29 de març al 24 d’abril
de 2000.
• Etnografía contemporánea del noroeste de México. A càrrec d’ Eugeni Porras
Carrillo. Del 3 al 7 d’abril de 2000.
• Parentiu i gènere al Marroc. A càrrec de la Dra. Yolanda Aixelà. Del 3 al 26
d’abril.
• Temps i Cultura. A càrrec d’Eliseu Carbonell. Del 4 d’abril al 4 de març de 2000.
• Cos, Biotecnologies i Cultura. A càrrec de la Dra. Gemma Orobitg i Júlia Ribot. Del
2 de maig al 25 de maig de 2000.
• Antropologia visual (II): Etnografia del film etnogràfic. A càrrec de Jordi Grau
Rebollo. Del 3 de maig al 29 de maig de 2000.
• Antropologia i Programes de Salut. A càrrec de Joan Muela Ribera i
Susanna Hausmann. Del 9 de maig al 1 de juny de 2000.
• Las sociedades magrebíes y la cuestión femenina. A càrrec de la Dra. Ángeles
Ramírez. Del 29 de maig al 7 de juny de 2000.
• Antropologia Visual. A càrrec de la Dra. Carmen Ávalos del Pino i Jordi Grau
Rebollo.Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2000.
• Culturas Enseñadas, culturas aprendidas: Retos y Mitos de la Educación
Intercultural. A càrrec del Dr. Enrique Santamaría. Del 2 al 30 de novembre de 2000.
• De les Tribus Urbanes a les Cultures Juvenils. A càrrec del Dr. Carles Feixa. Del 13
de novembre a l’11 de desembre de 2000.

ESCOLA D’ESTIU
• Antropología del paisatge. Coordinador: Eliseu Carbonell. Juliol de 2000.
ALTRES ACTIVITATS
• Acte Inaugural de l’Institut Català d’Antropologia, curs 2000-2001 i presentació del
número 13/14 de la Revista Quaderns. 14 i 15 de desembre de 2000.

ACTIVITATS 2001
CURSOS
“ANTROPOLOGIA I QÜESIONS DEL MÓN CONTEMPORANI”
• Elementos de análisis de organizaciones e instituciones sociales. A càrrec del Dr. Julio
Zino. Del 7 al 22 de febrer de 2001.
• L’anàlisi dels “moviments religiosos carismàtics i extàtics”. A càrrec del Dr. Jaume
Vallverdú. Del 23 de febrer al 23 de març de 2001.
• Imagen e identidad. A càrrec de Cristina Propios Yusta. Del 28 de febrer al 26 de
març de 2001.
• Homogeneidad o diversidad?. Civilización y cultura, campo y ciudad, oriente y
occidente: los conceptos más utilizados para conferir identidad. A càrrec del Dr. Hugo
Gaggiotti i la Dra. Diana Marre. Del 6 al 29 de març de 2001.
• Etnografia “on line”. Aproximació socio-antropològica al món de les comunicacions
mediades per ordinador. A càrrec de Joan Mayans. Del 3 al 20 d’abril de 2001.

• Els (d)efectes del texte: Islam i pràctiques socials al Magrib i a Europa. A càrrec de
Josep Lluis Mateo Dieste, Jordi Moreras Palenzuela i Alberto López Bargados. Del 23
d’abril al 9 de maig de 2001.
• Amazònia brasilera: educació escolar indígena i educació per la salut. A càrrec de M.
Cristina Álvarez Degregori i Esther Miralles Henares. Del 14 al 28 de maig de 2001.
• Prácticas urbanas y antropología. A càrrec de Nadja Monet. Del 17 al 31 de maig de
2001.
• Culturas enseñadas, culturas aprendidas: retos y mitos de la educación intercultural.
A càrrec del Dr. Enrique Santamaría. Del 8 novembre al 13 desembre de 2001.
• Etnohistoria y género. Las mujeres indígenas mexicanas. A càrrec de Nora
Muntañola. Del 14 al 28 novembre de 2001.
• Identitat i territori. La lluita dels Aborígens d’Austràlia. A càrrec d’Anna Piella. Del
5 al 19 desembre de 2001.
SEMINARIS
• L’altra cara de la guerra contra les drogues: conreus de coca, militarització i
mobilitzacions camperoles a Bolivia. A càrrec del Dr. Andreu Viola. Del 7 al 9 de març
de 2001.
ESCOLA D’ESTIU
• Antropología del paisatge. Teoria i pràctica de l’antropologia.Coordinador: Eliseu
Carbonell. Juliol de 2001.
ALTRES ACTIVITATS
• Acte Inaugural de l’Institut Català d’Antropologia, curs 2001-2002. Amb la
conferencia “Retos para la antropología hoy”. A càrrec de la Dra. Dolores Juliano
(Universitat de Barcelona). 17 d’octubre de 2001.

COL·LABORACIONS AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITARIA, CURS 2001/2002
• Antropologia Visual: la Técnica Audiovisual Aplicada a la Investigación Social.
• Família I Parentiu: desenvolupant la recerca.
• Introducció a l’Antropologia Social.

ACTIVITATS 2002
CONFERÈNCIES
• Antropología en la frontera amazónica. A càrrec de J.P. Chaumeil. 23 de gener de 2002.
• Indígenes de Canadà. A càrrec d’A. Obomsawin. 6 de febrer de 2002.
SEMINARIS
• Inmigració i treball sexual. A càrrec de Dolores Juliano i les memebres del grup
d’Investigació sobre Immigració i Treball Sexual. 15, 16 i 18 d’abril de 2002.

- Construcció social de l’estigma. Perspectiva antropològica i de gènere.
- Immigració i divisió sexual del treball.
- Immigració i treball sexual a Barcelona.
• Les idees i experiències humanes del temps. A càrrec del Dr. Ignasi Terrades (Universitat de
Barcelona).9, 10 i 16 de desembre de 2002.

- Mitologia i Física del temps.
- El temps viscut.
- El temps desitjat.

COL·LABORACIONS AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
MÀSTER I CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITARIA, CURS 2002/2003

• Màster Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural.

• Antropología Visual: La Técnica Audiovisual Aplicada a la Investigación Social.
• Introducció a l’Antropologia Social.

CONGRÉS
• 9è Congrés d’Antropologia: Cultura & Política Organitzen: Institut Català
d’Antropologia (ICA) i Federación de Asociaciones de Antropología del Estado
Español (FAAEE). 4, 5, 6 i 7 de setembre de 2002.
• Sessions Plenaries:
- Cultura y política: una perspectiva transatlántica.
Roger Bartra (Univ. Nacional Autónoma de México)
- Anthtopology: where are we?.
Marshall Sahlins (Univ. de Chicago)
Eduardo Arhetti (Univ. de Oslo)
Teresa del Valle (Univ. del País Vasco)
Josep R. Llobera (Goldsmith College)
- Ciencias de la vida y humanidades.
Bruno Latour (École des Mines; París)
Jeanette Edwards (Universidad de Manhester)
Verena Stolcke (Universitat Autònoma de Barcelona)
• Simposis i Grups de Treball:
- El recurso de la reciprocidad.
(I. Terradas, J. L. Molina , C. Larrea)
- Sociabilidad, política y procesos de identificación colectiva.
(J. Escalera , E. Ruiz)
- Recreaciones medioambientales, políticas de
desarrollo y turismo.
(J. Martínez, A. Santana , X. S. Rodríguez)
- Ciudadan@s de silicio, ciudadn@s del ciberespacio: ¿Un nuevo campo
social para las identidades colectivas?.

(E. Ardèvol, J. Martí , J. Mayans)
- La imagen del otro en el museo / Las imágenes de los otros en los museos.
(E. Fernández , S. Ventosa)
- Cultura, poder y salud.
(A. Martínez, R. Otegui, T. Uribe)
- Violencias y culturas.
(F. Ferrándiz, Carles Feixa)
- Tiempo, espacio y entorno en contextos urbanos.
(J. J. Pujadas, M. Delgado, T. Tapada)
- Multiculturalidad, inmigración y políticas educativas: de flexibilidades,
permeabilidades y resistencias.
(P. Soto, S. Carrasco, C. Giménez)
- Biotecnología y Sociedad: percepción y actitudes ante la ciencia.
(C. Díaz, E. Espeitx, J. Ribot)
- Usuarios, clientes, ciudadanos y técnicos. Encuentros y desencuentros entre
sistemas expertos y sujetos sociales.
(R. Sánchez, C. Jiménez, Ángel Díaz)
- Estrategias de género y etnicidad en la música popular.
(S. Martínez y A. Lasen)
- Tendencias alimentarias en la sociedad actual. Identidades colectivas y
procesos globales.
(A. Millán, F. X. Medina, L. Cantarero)
- Mediaciones culturales y performances como expresiones para la acción
política.
(A. Mandly, A. M. Nogués, A. del Campo)
- La práctica profesional de la antropología en las ONGs del desarrollo.
(O. Calavia, M. Olivier, E. Rodríguez)
ALTRES ACTIVITATS
• Acte Inaugural Institut Català d’Antropologia, Curs 2002-2003.
“Las diferencias a debate: género y multiculturalismo crítico. Reflexiones desde
Chiapas, México”. A càrrec de la Dra. Aída Hernández Castillo, Professora-

investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología
Social (CIESAS), México. 12 de novembre de 2002.

ACTIVITATS 2003
SEMINARIS
• Etnografies de la infància i l’educació en context multicultural. A càrrec de Silvia
Carrasco i altres membres del Grup ELIMA (Divisió d’Antropologia Social, UAB)
27, 28 i 29 de maig de 2003.
CONFERÈNCIES
• El hambre en Brasil: Mitos y Realidades. A càrrec de la professora Maria do Carmo
Soares do Freitas (Escuela de Nutrición de la Universidade Federal de Bahia, Brasil).
4 de febrer de 2003.
• Globalización y procesos de ghetificación. Experiencias locales en Buenos Aires. A
càrrec d’Alberto Bialakowsky (Universidad de Buenos Aires). 14 de maig de 2003.
ALTRES ACTIVITATS
• Acte Inaugural Institut Català d’Antropologia, Curs 2003-2004. "Autobiografia
crítica i teoria antropològica. Reflexions a l´entorn de la identitat cultural i
professional”. A càrrec de Susan DiGiacomo (Massachussets University). DiGiacomo
ha treballat en els àmbits de l'antropologia política i l'antropologia mèdica. Les seves
recerques volten sobre el nacionalisme català, l'estudi de la ciència i la biomedicina, i
en especial sobre les dimensiones culturals, narratives i fenomenològiques del càncer.
És autora de molts articles en revistes professionals i dirigeix la colecció de Routledge
"Theory and practice in medical anthropology and international health". 22 d’octubre
de 2003.

ACTIVITATS 2004

CONFERÈNCIES
• “Fòrum 2004, la gran impostura” Col·lectiu Ariadna Pi, de l’ICA-Ass.
Antropologies. A càrrec de Bernat Muniesa (historiador), Manuel Delgado
(antropòleg) i Santiago López Petit (filòsof). 21 de gener de 2004.
• Projecte Bolonia d’integració universitària europea, estat de la qüestió, informació
sobre la incidència del Pla Bolonia en la llicenciatura d’antropologia. 25 de febrer de
2004
• “Circuitos del deseo: género y sexualidad en el contexto del turismo sexual en el
Noreste del Brasil” a càrrec d’Adriana Piscitelli (Universitat Estadual de Campinas,
Sao Paulo), presentació a càrrec de Dolores Juliano. 9 de desembre de 2004.
PRESENTACIONS
• Presentació de les publicacions de l’ICA: Quaderns ICA núm. 19, sèrie
monogràfics, “A propòsit de cultura”.A càrrec de Verena Stolcke (coordinadora).20
de maig de 2004.
• Presentació Grup de treball: Observatori de Mobbing. A càrrec d’un representant de
l’ICA, amb la participació de: Mª Dolores Peris (UB), Marina Parès (MobbingNOAssociació Catalana), Carme Escudé (Associació CLAM contra l’assetjament moral
en el treball), Glòria Cruceta (Federació Empresarial FEDECAI), Joan Merino
(coordinador del grup Observatori de Mobbing), Isabel Martos (Assessora de Riscos
Psicosocials al dept. d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya) i Julián
Paniagua (UAM). 27 de maig de 2004.
• Presentació del llibre “Excluídas y marginales. Una aproximación antropológica”,
de Dolores Juliano. A càrrec de: Verena Stolcke (ICA); Anna Freixas (Universidad
Córdoba) i Marta Selva (Inst. Català Dona). 19 de juliol de 2004

Organitza: CSIC, ICA i Llibreria Pròleg
ALTRES ACTIVITATS
• Acte Inaugural curs 2004-2005. Cicle de conferències: “Intersecció entre Cultura i
Biologia”
- “La certidumbre que parió la duda. Paternidad y ADN”, a càrrec de
l’antropòloga Claudia Fonseca. 29 de setembre de 2004
- “La actualidad de la antropología forense”, a càrrec de l’antropòloga Fabiana
Frascaroli. 20 de octubre de 2004
• Acte entorn de l’obra de Lluis Mallart i Guimerà. 14 de desembre de 2004
Lluis Mallart i Guimerà (1932), Laboratoire d'ethnologie et de sociologie
comparative. Universitat de París X (CNRS, UMR 116), especialista en sistemes
simbòlics africans.
Amb aquest acte l’Institut Català d’Antropologia va voler agrair al Dr. Lluis Mallart
la seva tasca docent i investigadora, al mateix temps va servir també de punt de
trobada amb l’antropologia catalana.
A l’acte hi van participar:
* Lluis Calvo (Dr. Antropologia, CSIC)
* Verena Stolcke (Dra. Antropologia, UAB i Presidenta de l’Institut Català
d’Antropologia)
* Mª Carme Junyent (Dra. Lingüística, especialista en llengües Bantú, UB)
* Josep Mª Comellas (Dr. Antropologia, URV)
* Llorenç Puig (escriptor)
* Lluís Mallart (Dr. Antropologia, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie
comparative. Universitat de París X (CNRS, UMR 116)

ACTIVITATS 2005
JORNADES

• Els Museus d’etnologia i de societat a debat. Organitzen: Institut Català d’Antropologia
(ICA) i Màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural (Universitat de Barcelona)

Quin és avui el paper dels museus d'etnologia en una societat que més que mai
celebra les singularitats ètniques i culturals? Arreu del món s'estan fent importants
projectes museològics que ens parlen de la diversitat cultural, de les identitats, de les
nostres cultures i de les d'altres pobles. Conèixer aquestes experiències ens ajudarà a
reflexionar sobre el paper dels museus etnològics al nostre país i sobre la funció que
aquests desenvolupen tant en l'àmbit nacional com local, sobretot quan es planteja la
possible creació d'un Museu Nacional d'Etnologia a Catalunya. 2, 3 i 4 de febrer de
2005.
TAULA RODONA
• Acte homenatge a Claude Lévi-Strauss amb motiu de l’atorgament del XVII Premi
Internacional Catalunya “A propòsit de Lévi-Strauss”
Taula Rodona amb la presència de Philippe Descola (CNRS, Laboratoire
d’Anthropologie Sociale, Collège de France), Alexandre Suralles (CNRS, Laboratoire
d’Anthropologie Sociale, Collège de France), Joan Prat (Catedràtic d’Antropologia de
la URV), i Verena Stolcke (Catedràtica d’Antropologia i Presidenta de l’ICA) i un
representant de la Generalitat.
Organitza: ICA, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i la col·laboració de CaixaForum Fundació “la Caixa”.
30 de maig de 2005.
ALTRES ACTIVITATS
• Acte Inaugural curs 2005-2006. Existeix la classe política? A càrrec de Dolors
Comas d’Argemir, catedràtica d’Antropologia Social de la URV i Diputada al
Parlament de Catalunya. Amb la presentació de Dolores Juliano.
13 d’octubre de 2005.
• 25è Aniversari de la revista Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia. Amb la
participació de Lluís Calvo, director de la Institució Milà i Fontanals (CSIC), Verena
Stolcke, presidenta de l'ICA, Lluís Mallart, Laboratoire d’Etnologie et de Sociologie

Comparative. Université de Paris X (CNRS) i Joan Frigolé, Joan Prat, Juanjo Pujadas
i Ignasi Terradas, autors del primer volum de Quaderns.
14 de desembre de 2005.
PRESENTACIONS
• Presentació del número 20 de Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia
“Nacions vs. Estats”, coordinat per Sílvia Bofia i Gerard Horta. Amb la participació
de Verena Stolcke (Presidenta de l’ICA), Ignasi Terradas (Catedràtic d’Antropologia
Social de la Universitat de Barcelona), Sílvia Bofia i Gerard Horta (Coordinadors).
16 de novembre de 2005.

