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«¿Por qué cooperamos? (Un intento de respuesta 

socioantropológica a partir de la formulada por Michael 

Tomasello)» 

Conversatori amb Juan de la Haba 

Data: 15/06/2015 – Horari: 17:00-19:00 h 

Organitzen: ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup 
de treball en «Socioantropologia dels mons contemporanis», de l’Institut 

Català d'Antropologia (ICA).   

Lloc: Grup ECOS, c/ Casp, núm. 43, 08010 Barcelona. 

[CAT] En aquest conversatori pretenem encarar la pregunta de per què 
cooperem i fer-ho a través de la presentació i discussió de la resposta que 

a aquesta li han donat Michael Tomasello i alguns dels seus col·legues en 
el llibre d'aquest mateix títol (Katz, 2010). La dinàmica del conversatori 

consistirà, en un principi, en l’exposició i la valoració crítica per part de 
Juan de la Haba de les idees fonamentals del llibre, la qual cosa donarà 

pas i peu al comentari i al debat de la seva pertinència entre tots els 
participants. 

Aquest conversatori constitueix la primera de les activitats preparatòries 

de les Jornades sobre el Patrimoni sociopedagògic del cooperativisme a 
Catalunya que estem organitzant per al mes d’octubre i el 

desenvolupament del qual aprofitarem per presentar. 

 
[CAS] En este conversatorio pretendemos encarar la pregunta de por qué 

cooperamos y hacerlo a través de la exposición y discusión de la 

respuesta que a ésta le han dado Michael Tomasello y algunos de sus 

colegas en el libro de este mismo título (Katz, 2010). La dinámica del 

conversatorio consistirá, en un principio, en la exposición y la valoración 

crítica por parte de Juan de la Haba de las ideas fundamentales del libro, 

lo que dará paso y pié al diálogo y al debate sobre su pertinencia entre 

todos los participantes. 

Este conversatorio constituye la primera de las actividades preparatorias 

de las Jornades sobre el Patrimoni sociopedagògic del cooperativisme a 

Catalunya que estamos organizando para el mes de octubre y cuyo 

desarrollo aprovecharemos para presentar. 
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Juan de la Haba és coordinador del grup de treball en Socioantropologia 

dels mons contemporanis, de l’Institut Català d’Antropologia (ICA), i 
director d’estudis de l’associació ERAPI – Laboratori Cooperatiu de 

Socioantropologia. 

 

Més informació: 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 

grupo.erapi@gmail.com 

http://www.erapi.net/ 

 

Institut Català d'Antropologia (ICA) 

Tel 93  171 37 70 

secretaria@antropologia.cat 

 

Entrada lliure i gratuïta.   

Col·laboren:  
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