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Coordinadora: Montserrat Clua i Fainé

Durant aquest curs, el grup s’ha consolidat i ha augmentat el nombre de reunions i el tipus
d’activitats realitzades. Al nucli del grup que ja existia (Adriana Arista, María Carballo, Martí
Marfà, Javier Mercado, José Sánchez i Montse Clua) s’hi ha afegit una doctora (Nina
Kammerer), quatre estudiants de màster i/o doctorat (Domenico Branca, Ixia Mendoza, Oscar
Ramos, Isidora Sáez i Ramon Massana) i dues estudiants de grau (Carolina Villar i Núria
Rovira). A final de curs també han mostrat interès en integrar-se en el grup i han participat en
les darreres reunions: una doctora, Rocío Ruiz i un futur doctorand, Roger Mora.
El grup ha passat de fer 3-4 reunions durant el curs a fer-ne 6, durant les quals s’han fet
sessions de discussió de textos de lectura i de discussió de textos propis que volem publicar en
un número col·lectiu com a grup en una revista. També s’ha fet una proposta de workshop en
el proper congrés de la FAAEE a Tarragona 2014.
Durant aquest curs també una de les membres del grup, Adriana Arista, ha presentat la tesi
doctoral (30 de novembre).
- Primera reunió (pública) de la temporada: divendres, 8 de novembre 2012, 19:00 – 21:00
Sala Fontserè de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 10 assistents i 3 absències no justificades.
Ordre del dia: propostes de discussió i activitats pel curs, elaborant un calendari més actiu de
reunions.
- Defensa de la tesi doctoral d’Adriana Arista, 30 de novembre de 2012, Facultat de
Filosofia i Lletres, UAB.
- Segona reunió (pública) de la temporada: divendres 14 de desembre de 2012, de 18 a 20h.
Sala Fontserè de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 10 assistents. Ordre del dia: proposta de
calendari de discussió d’articles pel número col·lectiu i discussió dels textos sobre
interseccionalitat, colonialidad i gènere (Lugones, Crenshaw, Grosfogel, Lomnitz i Quijano).
- Tercera reunió (privada) de la temporada: divendres 22 de febrer 2013, de 18 a 21h al nou
local de l’ICA (Carrer Casp 43). 9 assistents i 3 absències justificades. Es proposa de
presentar una proposta de workshop com a grup al proper congrés de la FAAEE a Tarragona
2014, coordinada per Montse Clua i María Carballo. Es discuteixen les propostes de textos de
Javier Mercado, Isidora Saez i José Sánchez.
- Quarta reunió (privada) de la temporada: divendres15 de març de 2013, de 18 a 21h, Sala
Puig i Cadafalch (IEC). 6 assistents i 4 absències justificades. Informacions vàries i discussió
dels textos de Montse Clua, Domenico Branca i Martí Marfà.
- Cinquena reunió (privada) de la temporada: divendres 31 de maig de 2013, de 18 a 21h,
Seminari d’Antropologia de la UB. 8 assistents i 3 absències justificades. Informacions vàries
i discussió dels textos de Ixia Mendoza, María Carballo i Òscar Ramos.
- Sisena reunió (privada) i darrera de la temporada: finals de juny (data i lloc encara per
determinar). Discussió sobre la qüestió de la implicació de l’etnògraf/antropòleg amb
l’objecte/subjectes d’estudi a partir del text de Pleyers: “Alter-globalization. Becoming actors
in the global age”. Sopar final de curs.
Terrassa, 2 de juny de 2013

