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Curs: «La inmigración y sus actuales significados. Una 

aproximación socioantropológica» 

Duració: 4 hores 

Dates: 24 de març de 2015    -    Horari: d’16:00 a 20:15 h 

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en 

“Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)  

Lloc: Sala Fontserè, de l’Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona. 

Professor: Dr. Enrique Santamaría 

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà) 

CAT / CAS 
Una de les idees fonamentals que ens poden aportar les ciències socials és que si bé les coses 

no són necessàriament el que diem que són, les definicions que col·lectivament fem d’elles 

són part indestriable d’aquestes. En aquest curs es posarà l’accent en la importància de les 

definicions que d’un fet social com és l’arribada  i l’establiment a Catalunya de persones 

procedents d’altres indrets del món s’estan actualment elaborant i divulgant. S’insistirà, 

doncs, en els nous significats que a aquesta presència se li atribueix i en els efectes que 

aquests significats tenen, tant en la manera en què els diferents actors la tracten, com en la 

d’abordar els processos dels quals en forma part i que, d’una o una altra forma, a tots 

―hagin migrat o no― afecten. 

 

CAS 

Una de las ideas fundamentales que nos pueden aportar las ciencias sociales es que si bien 

las cosas no son necesariamente lo que decimos que son, las definiciones que colectivamente 

hacemos de ellas son parte inseparable de éstas. En este curso se pondrá el acento en la 

importancia de las definiciones que de un hecho social como es la llegada y el 

establecimiento en Cataluña de personas procedentes de otros lugares del mundo se están 

actualmente elaborando y divulgando. Se insistirá,  por tanto, en los nuevos significados que 

a esta presencia se le atribuye y en los efectos que estos significados tienen, tanto en la 

manera en que los diferentes actores la tratan, como en la de abordar los procesos de los 

cuales forma parte y que, de una manera u otra, a todos ―hayan migrado o no― afectan. 

 

Enrique Santamaría és director d’estudis de l’ERAPI – Laboratori Cooperatiu de 

Socioantropologia, així com co-coordinador del grup de treball en Socioantropologia dels mons 

contemporanis de l’Institut Català d’Antropologia.  

Ha investigat sobre la percepció social de les migracions i entre les seves múltiples publicacions sobre 

el tema destaquen La incógnita del extraño. Una aproximación a la significación sociológica de la 
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“inmigración no comunitaria” (Anthropos, 2002), la coordinació del llibre col·lectiu Los retos 

epistemológicos de las migraciones transnacionales (Anthropos, 2008) i la coordinació de la 

traducció del llibre ―així com la traducció d’alguns dels seus capítols― La doble ausencia. De las 

ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado, d’Abdelmalek Sayad (Anthropos, 2010). 

El seu últim llibre publicat ―escrit han Juan de la Haba i Laura Yufra― ha estat Parlem-ne. 

Intervenció socioantropològica i conflictes relacionats amb els llocs de culte (Pol·len, 2014). 

 

INSCRIPCIÓ 

Preus d’inscripció: 

30 € (General) 

25 € (Socis i sòcies de l’ICA, estudiants, aturats i jubilats)  

Inscripció: 

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

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 en efectiu a la secretaria de l’ICA: c/ Casp, nº 43, bajos 1ª - (ECOS Grup 

Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest cas es recomana trucar per tel. abans de passar.  

Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament. 

Màxim 15 places. Matrícula per rigorós ordre de pagament de la inscripció. 

Període de matrícula: fins al 20 de març.  

 

INFORMACIÓ 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 
grupo.erapi@gmail.com 
 
Institut Català d'Antropologia (ICA) 
Tel 93  171 37 70 
secretaria@antropologia.cat 

 

COL·LABORA 

Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
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