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Curs: «Conflictos bélicos contemporáneos y ciencias sociales» 

Duració: 4 hores 

Data i horari: dijous, 9 d’abril – de 16:00 a 20:00 h 

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Espai Contrabandos. Edició 

independent i llibre polític.  

Lloc: Espai Contrabandos, Arc de Sant Cristòfol, núm. 11-23 (08003) Barcelona (Cantonada amb 

plaça Pou de la Figuera/Forat de la Vergonya) 

Professor: Rubén Benedicto 

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà) 

La guerra y las ciencias sociales han caminado algunos de los pasos más significativos de sus 

trayectorias de manera cercana. En la actualidad, los paradigmas sobre las formas de concebir la 

guerra están cambiando sustancialmente, las fronteras entre paz y guerra se hacen cada vez más 

difusas, y los conocimientos y técnicas de las ciencias sociales parecen estar asumiendo un papel cada 

vez más central y transversal en la conducción de la guerra.  

En este curso no pretendemos realizar un recorrido exhaustivo de las relaciones históricas entre la 

guerra y las ciencias sociales, sino tan sólo facilitar una serie de elementos que ilustran la forma de 

esas relaciones en nuestra contemporaneidad, poniendo sobre todo el acento en la antropología y la 

psicología social. Así, proporcionaremos elementos de marcos de entendimiento de la guerra, en los 

que se insertan desempeños concretos de estas disciplinas en significativos espacios y 

acontecimientos de nuestro tiempo, como el campo de concentración de Guantánamo o el reciente 

informe del comité del Senado estadounidense sobre los programas de detención e interrogación de la 

CIA. Nuestro propósito es nutrir un espacio de reflexión y debate sobre el sentido ético-político de las 

ciencias sociales en la actualidad, y en particular por lo que hace a los procesos guerreros y pacifistas. 

 

La guerra i les ciències socials han caminat alguns dels passos més significatius de les seves 

trajectòries de manera propera. A l'actualitat, els paradigmes sobre les formes de concebre la guerra 

estan canviant substancialment, les fronteres entre pau i guerra es fan cada vegada més difuses, i els 

coneixements i tècniques de les ciències socials semblen estar assumint un paper cada vegada més 

central i transversal en la conducció de la guerra. 

En aquest curs no pretenem realitzar un recorregut exhaustiu de les relacions històriques entre la 

guerra i les ciències socials, sinó tan sols facilitar una sèrie d'elements que il·lustren la forma 

d'aquestes relacions en la nostra contemporaneïtat, posant sobretot l'accent en l'antropologia i la 

psicologia social. Així, proporcionarem elements de marcs d'entesa de la guerra, en què s'insereixen 

acompliments concrets d'aquestes disciplines en significatius espais i esdeveniments del nostre temps, 
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com el camp de concentració de Guantánamo o el recent informe del comitè del Senat nord-americà 

sobre els programes de detenció i interrogació de la CIA. El nostre propòsit és nodrir un espai de 

reflexió i debat sobre el sentit ètic-polític de les ciències socials en l'actualitat, i en particular pel que 

fa als processos guerrers i pacifistes. 

 

Rubén Benedicto és psicòleg social d'ofici, ha participat en diferents organitzacions i moviments 

socials a Amèrica Llatina i a l'Estat espanyol, treballant temes sobre ús policial i militar de la 

psicologia, conflicte bèl·lic, acompanyament psicosocial i defensa dels Drets Humans. Actualment 

participa en el col·lectiu De-Liberaciones, espacio de estudios y acción para la emancipación social. 

INSCRIPCIÓ 

Preus d’inscripció: 

25 € (Estudiants, aturats, jubilats i socis/as de l’ICA) 
30 € (General) 

Inscripció: 

Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir i enviar la fitxa: http://goo.gl/cTeuGR 

El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte IBAN: 

CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del 

curs) 

També es por fer el pagament en efectiu a la Llibreria Contrabandos, Arc de Sant Cristòfol, 

num. 11-23 (08003) Barcelona. 

Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament. 

Places limitades. Matrícula per rigorós ordre de pagament de la inscripció. 

Període de matrícula: fins al 6 d’abril. 

 

INFORMACIÓ 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 
grupo.erapi@gmail.com 

 

Espai Contrabandos. Edició independent i llibre polític. 
tel. 932691375 
 info.espaicontrabandos@gmail.com 
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