[Curs] «El cooperativisme contemporani a Catalunya.
Una aproximació socioantropològica»
Organitzadors: Associació ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i grup de
treball en “Socioantropologia dels mons contemporanis”, de l’Institut Català
d’Antropologia (ICA).
Coordinadors: Juan de la Haba i Enrique Santamaría
Dates: 12, 14, 19 i 21 de desembre de 2016
Lloc: Espai Contrabandos, c/ Junta de Comerç, 20 (08001) Barcelona
Continguts: El curs pretén constituir-se en un espai de trobada i de diàleg sobre la
cooperació i el cooperativisme a Catalunya, i fer-ho a partir de l’exposició i
discussió col·lectiva d’alguns estudis, experiències i reflexions que, tant en el mon
de les ciències socials com en el moviment cooperativista, s’estan produint. La
seva intenció és, per tant, fer patent i posar en relació algunes de la troballes i
propostes teòriques, metodològiques i polítiques que en un i altre àmbit estan
succeint, amb la finalitat de mirar de reforçar les polivalents relacions i
interpel·lacions entre ells.
Els curs constarà dels següents conversatoris:
12 desembre
16:00-18:00

«Socioantropologia i cooperativisme: interpel·lacions mútues» - Amb
Juan de la Haba i Enrique Santamaría (Associació ERAPI)

18:00–20:00

«El cooperativisme en el pensament de Karl Marx» - Amb Josep Edo
(Fundació ASCA)

14 desembre
16:00-18:00

«Etnografiant el cooperativisme financer: el cas de Coop57» - Amb
Raquel Alquèzar (GER-UB)

18:00–20:00

«Etnografia i memòria cooperativa: la Flor de Maig del Poblenou» Amb José Mansilla (OACU)

19 desembre
16:00-18:00

«Les dones a la economia cooperativista» - Amb Elba Mansilla (LCI)

18:00–20:00

«Educar des del cooperativisme: propostes actuals i reptes de futur»
- Amb Fèlix Pardo (XES)

21 desembre
16:00-18:00

«Editar i difondre cooperant» - Amb Josep Busquets (Rocaguinarda) i
Jordi Panyella (Pol·len eds.)

18:00–20:00

«Reptes i experiències significatives del cooperativisme d’avui» - Amb
Juan de la Haba i Enrique Santamaría (Associació ERAPI)

Inscripció:

oberta

i

gratuïta

a

realitzar

mitjançant

el

següent

formulari:

https://goo.gl/YT6UUC
S’accepten i agraeixen aportacions voluntàries per finançar properes activitats
formatives a través del número de compte de l’Associació ERAPI: Caixa
d’Enginyers ES57 3025 0001 11 1433507813
Professorat:
-

Raquel Alquèzar (antropòloga i membre del Grup d’Estudis sobre Reciprocitat, de
la Universitat de Barcelona);

-

Josep Busquets (cooperativista i soci de la cooperativa cultural Rocaguinarda);

-

Juan de la Haba (antropòleg, sociòleg i membre de l’Associació ERAPI);

-

Josep Edo (economista, historiador del cooperativisme i membre de la Fundació
Acció Solidaria contra l’Atur);

-

Elba Mansilla (investigadora i sòcia de La Ciutat Invisible);

-

José Mansilla (antropòleg i integrant de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte
Urbà);

-

Jordi Panyella (editor, cooperativa Pol·len edicions);

-

Fèlix Pardo (professor de filosofia i membre de la XES) i

-

Enrique Santamaría (sociòleg, antropòleg i membre de l’Associació ERAPI).

El curs

forma part de l’Escola d’Economia Social i Solidaria, de la Xarxa d’Economia

Solidaria (XES), i compta per la seva realització amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Espai Contrabandos.

