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IX JORNADA DE CLOENDA DEL MÀSTER EN ANTROPOLOGIA 
URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL

La temàtica d’aquesta IX Jornada de Cloenda està dedicada als conflictes 
urbans i els seus impactes en la ciutadania. Hem convidat expertes i experts 
que han fet etnografia en espais urbans i urbanitzats i han analitzat des de 
l’òptica de l’antropologia temàtiques diverses que tenen els conflictes com 
a comú denominador. Sentirem com a través del prisma dels moviments 
ciutadans es vehiculen els impactes de l’urbanisme neoliberal que han 
engendrat una urbanització agressivament expansiva que amplifica 
la desigualtat i  genera malestar urbà. A través de les “experiències 
perifèriques” (noció política que remet a la relació amb  un “centre” 
econòmic, polític i culturalment dominant) produïdes per la segregació 
urbana de la  ‘classe treballadora’ d’origen majoritàriament forà i que 
s’expressa en la (des)possessió d’uns tipus de capitals que dificulten l’accés 
a certs recursos (especialment laborals), veurem com són  percebudes 
i elaborades per la població segregada a través de formulacions de (in)
justícia molt diverses: indignació, reclamació, naturalització, negació, 
indiferència, etc. També observarem com, propulsats pels lemes de civisme 
i espai públic, les nostres institucions estan normalitzant una intolerància 
envers el desordre, la brutícia o allò imprevisible que, paradoxalment, està 
convertint els nostres barris en llocs impracticables i caracteritzats per una 
incivilitat creixent i violenta. Les mateixes institucions que intervenen en 
els espais urbans al llarg de la història i que solen caracteritzar-se per les 
seves contradiccions, conflictes i  aliances “contranatura”, que intensifica 
la intervenció administrativa a través de la presència de normatives 
urbanístiques  i del coneixement tècnic en detriment de les necessitats i
de la problemàtica social dels residents.
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9:00  Recollida de les acreditacions i la documentació.

 9:30 Acte de benvinguda a la Jornada.

10:00 Conferència Inaugural a càrrec de la Dra. Josepa Cucó Giner, 
 catedràtica d’Antropologia de la Universitat de València.
 “Els moviments socials urbans com a expressió de conflicte.
 El cas de València.”

11:30  Pausa-cafè

12:00  Taula rodona. Participants:

 Dr. Miguel Fernández, membre del GRECS Grup de Recerca
 en Exclusió i Control social i professor d’Antropologia a la 
 Universitat de Barcelona.  “Revelar la violència, denunciar el mal. 
 Lliçons d’un territori hiperstigmatitzat  per a una ciència moral.”

 Dra. Pilar Monreal, professora d’Antropologia a la Universitat 
 Autònoma de Madrid. “El papel de las administraciones públicas
 en una periferia urbana: el caso de la Cañada Real Galiana”.

 Dr. Mikel Aramburu, membre del GER Grup d’Estudis sobre 
 Reciprocitat i professor d’Antropologia a la Universitat de 
 Barcelona. “No me puedo creer que no sepas quiénes son Los 
 Chichos”. La experiencia periférica en el Área Metropolitana de 
 Barcelona y las escalas de la (in)justicia”.

 Modera: Dr. Joan Josep Pujadas, catedràtic d’Antropologia Social
 de la Universitat Rovira i Virgili i professor del MAUMIS.

14:00  Pausa-dinar

16:30  Taula de presentacions dels Treballs de Fi de Màster a càrrec
 del Dr. Jordi Roca Girona, professor d’Antropologia a la Universitat 
 Rovira i Virgili i coordinador de l’assignatura de TFM.
 
 Participants:

 Màrian El Khayat: “Empoderament de dones marroquines
 a Catalunya. De Beniahmed a Ulldecona”.

 Èlia Font: “Espai públic, elitització, usos públics i conflicte:
 la Plaça del Fòrum de Tarragona”.

 Isabel Gutiérrez: “Esport, consum, cos i salut”.

 Alba Lázaro: “MurAlVen: un projecte d’intervenció artístico-
 comunitària en l’espai urbà d’El Vendrell”.

 Alba Medina: “Noves pràctiques esportives en la societat 
 globalitzada: El Cicloturisme a Catalunya”.

19:00  Cloenda de la Jornada 


