INFORME D’ACTIVITATS DEL GRUP CIUTADANIES
Curs 2011-12
Coordinadora: Montserrat Clua i Fainé

- Conferència de Martí Marfà, membre del grup, sobre la identitat gitana a la UAB: 18
d’octubre de 2011, a les 18h, (aula 102). Organitza el grup de recerca i el departament
d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. Assistència del Martí i la Montse Clua, i una 60
d’estudiants.
- Primera reunió (pública) de la temporada: divendres, 24 d’octubre de 2011, 18:00 – 20:00
Sala Fontserè de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 6 assistents i 2 absències justificades.
Ordre del dia: sessió monogràfica dedicada a “Eines informàtiques aplicades a la investigació
social”.
- Presentació del llibre de l’etnomusicòleg Jaume Ayats: Els segadors. De cançó eròtica a
himne nacional, a càrrec de Montserrat Clua i del seu autor. Dimarts 20 de desembre de 2011,
10h, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB. Acte organitzat pel grup de recerca i el
Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB.
- Segona reunió (pública) de la temporada: divendres 2 de març, de 18 a 21h. Sala Fontserè
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 5 assistents (i 2 absències justificades). Ordre del dia:
subvencions grups ICA i discussió de l’article Beyond “identity”de Brubaker and Cooper.
- Taula rodona de presentació i discussió del llibre 'Catalunya, one nation, two states'
d'Alexander Alland Jr. i Sonia Alland, dimecres 21 de març, 11:30h, Aula 101, a la Facultat
de Filosofia i Lletres (UAB). Amb les intervencions de: Verena Stolcke, Montserrat Clua,
professora del departament d'Antropologia Social i Cultural i membre del grup de recerca
Ciutadanies i Adrià Pujol, antropòleg i editor del llibre. Organitzat pel grup de recerca i el
Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Assistència de Montserrat Clua i
unes 20 de persones.
- Tercera reunió (privada) de la temporada: dilluns 25 de juny, a les 20h. 4 assistents i dues
absències justificades.

