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XI CICLE DE CONVERSES AL RAVAL

TAL COM SOM, TAL COM ÉREM
Octubre de 2015- Juny de 2016
En aquest cicle encetem un nou format amb ganes de millorar
coneixements compartint —en forma de taula rodona— mirades
diferents sobre un mateix tema.
Proposem parlar en sessions conjuntes i públiques sobre com
entenem i vivim des de diferents observatoris fets quotidians del
barri del Raval. Per això, en cadascuna de les sis sessions pensa
des per a aquest cicle hi participaran persones d’associacions, del
món de la recerca i de centres docents i culturals del Raval que
donaran i discutiran la seva visió/opinió dels temes proposats.
Des de l’organització, el Departament d’Arqueologia i Antro
pologia de la IMF, ho plantegem com uns diàlegs amb possibili
tats múltiples d’enriquidor aprenentatge per a tota persona que
hi vulgui participar.
Juan Gibaja i Assumpció Vila (coordinadors)
29 octubre 2015
LLEGENDES
Josefina Roma (UB) | Modera Yolanda Aixelà
26 novembre 2015
MERCATS
Antoni Martín (Arqueòleg, Generalitat de Catalunya)
Modera Xavier Terradas

28 gener 2016
FESTES
Montserrat Crespi Vallbona (UB) | Modera Josep Martí
25 febrer 2016
GRAFFITIS
Roc BlackBlock (Artista de Graffitis) | Modera Assumpció
Vila
31 març 2016
CASA
Javier Alegría (Diari El Raval | Modera Juan José Ibáñez
28 abril 2016
ARTESANIES
Carles Vela (Història medieval) | Modera Débora Zurro
12 maig 2016
Conferència d’Arqueologia: La divulgación científica llevada
a la calle: el proyecto Raval 6000 anys d’Història
Juan Gibaja (IMF-CSIC)
9 juny 2016
Conferència d’Antropologia: Discursos d’odi, joves
i new media
Olga Jubany (UB)
A les taules rodones programades hi participaran també repre
sentants d’associacions del Raval.

Organització: CSIC - Institució Milà i Fontanals (Departament d’Arqueo
logia i Antropologia) | Residència d’Investigadors CSIC - Generalitat de
Catalunya.
Les sessions s’iniciaran a les sis del vespre, a la Sala d’Actes de la Residència
d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, carrer Hospital 64, Barcelona.
Tel. 93 443 27 59 | www.residencia-investigadors.es

