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Descripció activitat: 

Projecte interdisciplinari d’escultura 

comunitària com a eina per la cohesió i la 

inclusió social. La seva implementació a nivell 

intercomarcal va comptar amb la participació 

de quatre instituts públics. 

L’Associació Antropologies va col·laborar en el 

projecte aportant la mirada antropològica de 

forma transversal aplicant el mètode etnogràfic 

als diversos processos comunitaris, així com fent el seguiment de la construcció de les 

bèsties als quatre territoris. També es va encarregar de la valoració i avaluació de l’impacte 

del projecte, considerant el paper de la imatgeria festiva als processos identitaris de 

l’alumnat i donant suport a la justificació del projecte.

Col·laboracions: 
Projecte impulsat per la  Cooperativa Coopgros. L’Associació Antropologies va participar 
com a entitat agrupada.  
Llocs: 
Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona. 
Persones assistents/participants: 
Alumnes i personal docent dels instituts d’educació secundària i altres entitats de les 
respectives xarxes comunitàries.

Projecte anual

Títol:
“Treu la teva 

Bèstia”

Mes /Durada:
Octubre 2018-19
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Descripció activitat: 

Basada en la ruta original “Barcelona ciutat de 

negrers?” aquesta ruta iniciada al Pla de Palau, 

va fer una mirada enrere per entendre el present i 

contrastar-ho amb la realitat actual. Aquest repàs 

històric sobre el passat colonial de la ciutat de 

Barcelona va incloure l’abordatge de temes com: 

patrimoni colonial, racisme estructural i la seva 

perpetuació al llarg de la història fins els nostres 

dies.

Col·laboracions: 
Sindicat Popular de Venedors Ambulants de 
Barcelona i Tanquem els CIEs. 
Persones assistents: 
Públic en general interessat en la temàtica.

Títol: 
Ruta “Barcelona: 
Passat i present 
del Capitalisme 

Colonial”

Data/durada: 
Diumenge 20-01-19

Descripció activitat: 

Amb aquest cicle de tallers vam voler donar 

a conèixer la disciplina antropològica a les 

etapes educatives d’ESO i de Batxillerat i 

com ens pot ajudar a entendre el món que 

ens envolta. 

Ens vam acostar a la diversitat cultural a 

través de les tradicions i costums, per 

després reflexionar sobre la manera com ens afecten els prejudicis i estereotips, entre 

altres etiquetes socials. El projecte també va incloure l’adaptació de l’activitat a una sessió 

dirigida al professorat de secundària realitzada a la Universitat Autònoma de Barcelona 

dins l’activitat formativa oferta pel Programa Argó “Antropologia i educació secundària: 

una assignatura pendent”. La sessió es titulava “Antropologia a les escoles: eines per 

a la pràctica” i  es van compartir eines antropològiques dissenyades per l’Associació 

Antropologies per treballar la diversitat cultural dins de l’àmbit escolar. 

Persones assistents/participants: 
Alumnat de dues escoles de la ciutat de Barcelona i professorat participant del Programa 
Argó de la UAB.

Títol: 
Projecte a 

escoles “Canviem 
mirades des de 
l’antropologia”

Mes/Durada: 
Gener a Juny 2019 

(vàries dates)
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Títol: 
Ruta 

Antropològica de 
l’Alimentació

Data/durada: 
Dissabte 18-03-19 

(12-14h aprox.), 

Descripció activitat: 

Entre carrers i places del barri de Gràcia vam explicar històries sobre antropologia i 

alimentació. Vam aclarir conceptes sobre antropologia alimentària, fent un tastet a 

cada parada sobre els següents temes: introducció i begudes alteradores d’estats de 

consciència i connectores amb deïtats, com ara el vi; visió antropològica de productes 

alteradors de l’estat nerviós: cafè, te i xocolata; tabús alimentaris; menjars nacionals. 

A la última parada es va fer un tancament de la ruta i una reflexió final de com aconseguim 

els productes que mengem actualment, i com els mengem.

Col·laboracions: 
Club social “Verema i collita”, botiga de comerç just “Ecolectia” i fruiteria “Més fresques 
que un enciam”.
Persones assistents: 
Públic en general interessat en la temàtica.

Descripció activitat: 

Aquest taller es va adaptar a les necessitats identificades 

pel grup d’AUDIR JOVE. A través de jocs i dinàmiques, 

vam donar a conèixer què és l’antropologia i com ens 

pot ajudar a entendre el món que ens envolta. També 

vam reflexionar sobre conceptes clau com prejudicis, 

estereotips i la perspectiva interseccional.

Col·laboracions: 
Co-organitza: AUDIR JOVE de l’Associació Unesco per al 
Diàleg Interreligiós i interconviccional.
Lloc: 
Seu d’AUDIR
Persones assistents: 
Grup AUDIR JOVE

Títol: 
Taller “I tu com 

mires? Canviem 
mirades des de 
l’antropologia”

Data/Durada: 
Dijous 23-05-19 

(18.30h-20h) 
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Descripció activitat: 

Recorregut per una selecció de monuments 

i espais del casc antic de Barcelona que 

van servir per fer una reflexió crítica sobre el 

concepte de racisme des d’una perspectiva 

antropològica i històrica, explicant el passat 

negrer i colonialista de la ciutat, així com la 

figura del “retirat” Antonio López i el racisme de 

races que ha esdevingut en racisme cultural.

Col·laboracions: 
Co-organitzat pels Centres Cívics Convent de 
Sant Agustí i el Pati Llimona en el marc del 
Festival ENFOCATS 

Persones assistents: 
Públic en general interessat en la temàtica.

Títol:
Ruta 

Antropològica: 
“Barcelona, ciutat 

de negrers?”

Data/Durada:  
Dissabte 25-05-19 

(11-13h aprox.)

Descripció activitat: 

Itinerari per diferents centres de culte al barri de Sants, en que 

cada grup religiós va oferir les seves pròpies presentacions. 

Vam aprofitar el recorregut per reflexionar sobre conceptes com 

religió i secularització, sempre des d’una mirada antropològica. 

També es van plantejar qüestions com: Què és la diversitat 

religiosa? Quins prejudicis i estereotips trobem en el nostre 

context sobre les religions? o Com abordem la religió des de 

l’antropologia?, entre d’altres.

Col·laboracions: 

Grup de Diàleg de Sants i Hostafrancs d’AUDIR, Associació Unesco per al Diàleg 

Interreligiós i interconviccional.

Llocs: 

Parròquia de Santa Maria de Sants, Església Evangèlica de Sants i el Centre Cultural Al 

Rahma-Mesquita de Sants.

Persones assistents: 

Públic en general interessat en la temàtica.

Títol: 
Ruta i visita 

guiada ‘La Nit de 
les Religions’ 

Data/Durada: 
Dissabte 14-09-19 

(18-21:30h)



Descripció activitat: 

Aquesta activitat va consistir en una revisió de 

la història colonial del cacau des d’una mirada 

antropològica i decolonial. 

La activitat va realitzar un repàs històric de 

l’origen del espoli del cacau per part de l’imperi 

colonial espanyol, qui va sostreure aquesta 

matèria primera dels territoris coneguts coma 

Mesoamèrica i els va traslladar a l’illa de Bioko ( Guinea Espanyola) per la seva explotació 

al segle XIX. Es va posar èmfasi en el rol de Barcelona com a metròpoli colonial i 

l’estreta relació que va tenir la ciutat amb l’illa de Bioko, així com la participació activa 

dels empresaris catalans en el desenvolupament de la Guinea Espanyola. La finalitat es 

va adreçar a convidar els/les assistents a reflexionar sobre el discurs construït com a 

‘història oficial’ al voltant del cacau des d’una vessant crítica.

Col·laboracions:  

Espai Avinyó

Lloc: 

Museu de la Xocolata. 

Persones assistents: 

Públic en general interessat en la temàtica.(22 persones)

Títol: 
“Xocolata: dolça 

temptació amb 
història amarga”

Data/Durada: 
Dimecres 09-10-19 

(10:30-12.30h) 

Descripció activitat: 

Taller participatiu i espai de diàleg amb les 

participants. 

En un sector que vulnera drets i comercialitza 

les cures, ens vam preguntar, qui té cura de 

les seves treballadores? Sent un sector laboral 

altament feminitzat, profundament precaritzat 

i infravalorat, vam transitar per diferents 

metodologies i tècniques participatives 

(narratives, art-teràpia, teatre social, recursos pedagògics, entre d’altres), per treballar 

els diferents eixos d’opressió interseccionals que travessen les dones, migrades com a 

treballadores de la llar i les cures a l’Estat Espanyol. 

Vam comptar amb la presència i testimoni d’activistes i col·lectius de dones migrades 

treballadores de la llar i les cures a Barcelona. A l’espai de diàleg, les participants van 

poder compartir vivències i aportar recursos i estratègies.

Col·laboracions: 

Co-organitza: Espai Avinyó

Lloc: 

Biblioteca Vila de Gràcia. 

Persones assistents: 

Dones migrades, treballadores de la llar i les cures, alumnes del CPNL.

 

Títol: 
Taller i espai de 

diàleg “Tan a 
prop, tan lluny: la 
cura i el treball de 

la llar”

Data/Durada:  
Dissabte 09-11-19 

(10-13h)
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