INFORME D’ACTIVITATS DEL GRUP CIUTADANIES
Curs 2013-14
Coordinadora: Montserrat Clua i Fainé
Durant aquest curs, el grup ha augmentat el nombre de membres i el nombre i freqüència de
reunions. Al grup que ja existia l’any passat (Adriana Arista, María Carballo, Martí Marfà,
Javier Mercado, José Sánchez, Montse Clua, Nina Kammerer, Domenico Branca, Ixia
Mendoza, Oscar Ramos, Isidora Sáez, Rocío Ruiz, Ramon Massana, Carolina Villar i Núria
Rovira) s’hi han afegit aquest curs, Nadia Hakim, Vanessa Gaibar, Roger Mora, Laura Ferrera
i Josué Molina. En total, doncs, entre els que estan al país i els que segueixen participant al
grup des de la distància (Adriana, Javier, Ramon, Nina, Núria), ara som unes 20 persones.
El grup ha passat a fer reunions gairebé mensuals, durant les quals s’han seguit fet sessions de
discussió de textos de lectura i de discussió dels textos aliens i de propis que publicarem en un
número col·lectiu com a grup en una revista.
- Primera reunió (pública) de la temporada: 12 de setembre de 2013, 19h, Sala Puig i
Cadafalch (IEC). 12 assistents. Ordre del dia: propostes de discussió i activitats pel curs,
elaborant un calendari més actiu de reunions. Discussió del text de Casas-Cortés, Osterweil &
Powell, “Transformacions in Engaged Ethnography”.
- Segona reunió (pública): divendres 18 d’octubre de 2013, 18h, Seminari d’antropologia
(UB). 7 assistents. Ordre del dia: proposta de calendari de discussió d’articles pel número
col·lectiu i discussió del text de Vertovec, “Super-diversity”
- La reunió de novembre-desembre no es va poder fer.
- Durant aquest període el Martí ha participat en l’organització i realització de la 1era.
Trobada d’Antropologia Transpirinenca/1ère Rencontre d’Anthropologie Transpyrénenne
(14/11/2013)
- La Nadia va organitzar també amb molt èxit un conversatori amb l’ERAPI amb Alejandro
Grimson, amb un llibre que com a grup ens convé a tots llegir. «Los límites de la cultura, a
propósito de las teorías de la identidad.» (22/01/2014)
- Tercera reunió (privada): dijous 30 de gener 2014, 18h, Sala Fontserè (IEC). 10 assistents.
Posta al dia de l’estat de la recerca de cada un dels membres i elaboració del calendari de
treball.
- Quarta reunió (privada): dijous 6 març de 2014, 18 h, Sala Fonsterè (IEC). 8 assistent.
Estava previst discutir textos però intentem anar al Born Centre Cultural a escoltar la
conferència de Z. Bauman. Finalment no podem entrar a la conferència i fem la discussió del
text de William Roseberry “Hegemonía y lenguaje de la contienda” en un bar davant el Born.
- Cinquena reunió (privada): dilluns 10 de març de 2014, Local de l’ICA, 16h. 5 assistents.
Discussió del text per a publicar al número col·lectiu d’Òscar Ramos.
- Sisena reunió (privada): dijous 24 d’abril de 2014, 18h, Local ICA. 6 assistents (més 2
incoporacions al final de tot). Informacions vàries de les activitats en què han participat la
Vanessa i el Domenico en les jornades UAB-USP. Discussió del text de Domenico per la
publicació.

- Setena reunió (privada): divendres 13 de juny de 2014, Sala Fontserè (IEC), 18h. 9
assistents. Informacions vàries i propostes per al curs proper. Discussió del text de la Montse
per a la publicació.
- Vuitena reunió (privada): juliol. Prevista fer la clausura del curs i seminari amb la
presentació dels resultats de la recerca de Clara Rubio sobre joves catalans immigrats a
Londres.
Terrassa, 16 de juny de 2014

