Laboratori Cooperatiu
de Socioantropologia

IV Jornades sobre mobilitats i alteracions socials

«Investigació socioantropològica / Socioantropologia de la
investigació»
Barcelona, 27 i 28 de juny del 2013

PRESENTACIÓ
En aquesta quarta edició, les jornades que periòdicament organitzem des del grup de treball
Socioantropologia dels mons contemporanis de l’Institut Català d’Antropologia (i a
l’organització de les quals s’ha sumat en aquest cas la recentment constituïda associació
ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia), giraran al voltant dels processos
d’investigació socioantropològica i, més en particular, als múltiples desafiaments als quals
aquests ens enfronten en les investigacions concretes, posant l’accent així tant en la
necessària reflexivitat investigadora com en el diàleg i l’escolta inherents i ineludibles en tot
conèixer socioantropològic.
Per abordar aquestes qüestions ens va semblar que la millor manera de fer-ho era la de
reunir, a més d’aquells integrants dels grups organitzadors que estan fent alguna
investigació actualment, a tota una sèrie d’investigadors afins als mateixos amb la finalitat
de conversar amb suma tranquil·litat i deteniment sobre els treballs que s’estan realitzant o,
com passa en més d’un cas, s’estan començant a posar en marxa: sobre els seus objectes
d’investigació, els motius que els han portat a abordar-los i a fer-lo com ho fan, les
dificultats i obstacles tant teòrics com metodològics amb els quals s’han trobat i les formes
en què els han encarat, així com sobre els desafiaments i les oportunitats que tot això pot
obrir. En suma, es tracta d’exposar aquestes investigacions a l’escolta i el col·loqui entre
tots els presents a partir de les experiències dels propis subjectes investigadors i de les
estratègies i apostes per les quals s’ha optat.
Entre els investigadors i investigadores que —a més a més d’alguns dels integrants dels
grups organitzadors— presentaran i discutiran els seus treballs, estan: Ybelice Briceño
(UCV), Anna Clua (UOC), Andrés Davila (UPV/EHU), Ana Garay i Luzma Martínez
(Des-subjectant - UAB), Luis Garzón (GEDIME-UAB), Mónica Gijón i Diana Zapata
(UB i ABITS), Diana Mata Codesal (UNAM), Solange Monteiro Amador (PUC-São
Paolo) i Marisela Montenegro i Caterine Galaz (Fractalitats - UAB).
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PROGRAMA
Dijous, 27de juny

9:30

Presentació

9:45-11:30

Conversatori 1
Mónica Patricia Clavijo Zárate (Grup ERAPI-ICA): «Mètodes
d’investigació social i processos migratoris. Una reflexió a partir de
l’estudi de les experiències i identitats de bolivian(e)s en Barcelona»
Ybelice Briceño Linares (UCV): «Cultures i identitats en contextos de
globalització. Una crítica als estudis culturals llatinoamericans»
Laura C. Yufra (ERAPI-LCS / ICA): «Perfilant immigracions: el nou
paper de l’Estat argentí»

11:30-12:00

Descans

12:00-13:45

Conversatori 2
Luis Garzón (GEDIME – UAB): «Els conceptes de camp i capital en la
investigació socioantropològica de les migracions llatinoamericanes»
Priscilla Carrasco Pizarro (Grup ERAPI-ICA): «Migracions forçades i
violències socials: alguns reptes psicosociològics»
Diana Mata Codesal (UNAM): «Immobilitats Humanes en Mèxic segle
XXI. Alguns apunts teòrics i metodològics»

16:30-17:40

Conversatori 3
Andrés Davila Legerén (UPV/EHU): «Zombifica que alguna cosa
queda! Pertinència i abast de la metaforització a través de tècniques
conversacionals d’investigació social»
Enrique Santamaría (ERAPI-LCS / ICA): «Les entrevistes
socioantropològiques: la seva delimitació i els seus mites i reptes
formatius i divulgatius»

18:00-19:45

Conversatori 4
Marisela Montenegro i Caterine Galaz (Fractalitats - UAB):
«Representació, visibilització, articulació: dilemes des de la investigació
feminista»
Aurelia Gómez de Teresa (Grup ERAPI-ICA): «Ser i investigar cossos
en trànsit. Algunes consideracions metodològiques sobre l’estudi del cos
a partir de la ―biblioteca vivent‖»
Mónica Gijón Casares (UB) i Diana Zapata Hincapié (ABITS): «De la
pedagogia social a la trobada amb el subjecte: una aproximació al cos en
la investigació sobre el treball sexual»
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Divendres, 28 de juny
9:30-11:40

Taller: «Observances sobre observacions i observadors. Una
aproximació a l’observació a partir d’Hª de cuina de Bent Hamer»
Modera: Juan de la Haba (ERAPI-LCS / ICA)

11:40-12:00

Descans

12:00-13:45

Conversatori 5
Ana Garay y Luz María Martínez (Des-subjectant - UAB): «El treball i
la cura domèstics: continuïtats i discontinuïtats»
Anna Clua (UOC): «Prostitució on-line i desigualtat. L'esquerda social
en la venda de sexe per Internet»
Solange Monteiro Amador (PUC-SP): «La migració en cerca de millors
condicions de vida: la centralitat del treball dels bolivians als tallers de
costura a la ciutat de São Paulo»

LLOC
Sala Nicolau d'Olwer, Institut d’Estudis Catalans (IEC), carrer del Carme, número 47,
Barcelona.

DATAS I PREUS D’INSCRIPCIÓ
Inscripció: 30 € (Socis/es ICA, aturats i estudiants: 25 €)
Para fer la inscripció s’ha d’enviar un correu electrònic a: grupo.erapi@gmail.com en el
qual s’indiquen les dades personals (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic).
El pagament de la inscripció, el període del qual és fins al primer dia de les jornades,
s’ingressarà al número de compte:
CAIXA D’ENGINYERS
així com Jornades Erapi)

3025 0002 44 1433262054 (cal indicar nom i cognoms,

Es lliurarà certificat d’assistència.

ORGANITZEN
Grup de treball de Socioantropologia dels mons contemporanis, de l’Institut Català
d’Antropologia (ICA)
ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
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COORDINACIÓ
Las jornades estan coordinades per Enrique Santamaría i Laura C. Yufra (ERAPI - LCS
/ ICA)

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

Si esteu interessats en saber de nosaltres podeu adreçar-vos a la web: http://erapi.net
Twitter: @grupo_erapi
Per accedir a la informació en Facebook clicar "M'agrada" en:
https://www.facebook.com/pages/ERAPI-Laboratorio-cooperativo-desocioantropolog%C3%ADa/171186273040217
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