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Programa

La data límit per a la inscripció serà el 10 de novembre del 2010

Vivim temps difícils i accelerats en els que, en un context de
globalització i de complexitat social creixent, resulta cada
vegada més ardu comprendre i controlar els processos que
ens envolten. En tal context, el paper de la política ha canviat
significativament: la seua creixent incapacitat d'aportar les
certeses que fins fa poc proporcionava a la societat es
correspon i combina amb noves pràctiques discursives sota
les que s'amaguen sovint estratègies de reproducció sociopolítica, xarxes clientelars i pràctiques de corrupció que donen
cos a una lògica política que no sembla tindre encaix amb
una visió formal dels sistemes democràtics.
Paral·lelament, assistim a l'aparició de noves formes de
ciutadania en les que s'observa una renovada vinculació a
les especificitats d'allò local, en les que es reclama la necessitat
d'una justícia regional en territoris devastats per un urbanisme
socialment segregador i ecològicament insostenible, i que
vindiquen alhora el caràcter públic d'allò que la societat
amaga sota el mant del privat. Aquestes noves reivindicacions
s'associen a nous moviments socials i a una encara incipient
i renovada cultura política que es desenvolupa de manera
especial en els àmbits locals. Alhora, es renovellen o emergeixen de nou sociabilitats i pràctiques rituals vinculades a
una nova praxi urbana, que es plasma en noves iniciatives
de gestió i de participació ciutadana, i posa en relleu la
necessitat de recuperar la ciutadania i de reorientar la democràcia.
L'Associació València d'Antropologia invita a antropòlegs
científics socials en general a presentar Comunicacions i a
reflexionar sobre aquestes apressants qüestions.
Els eixos temàtics de les III Jornades de l'AVA seran els
següents:
- Polítiques urbanes i territori
- Desenvolupament com arena social i política
- Espais i rituals de protesta
- Discursos polítics i pràctiques de poder
- Espectacle polític i mitjans de comunicació
- Participació ciutadana
- Ciutadania digital i nous moviments socials
- Les religions instituïdes, a la reconquista de l'espai públic
- Vella esquerra i nova dreta

Nom i Cognoms

NIF

Adreça Postal

26 / 11 / 2010
10:00h. Repartiment d'acreditacions i material
10:30h. Sessió d'obertura
Dra. Josepa Cucó i Giner. Presidenta de l’AVA

Població

C.P.

Telèfon

Lloc i Data de naixement

Adreça eletrònica

Professió

10:35h. Conferència inaugural
Dr. Joan Francesc Mira i Casterà. Antropòleg i escriptor
11:30 / 12:00h. Pausa - Café
12:00-14:00h. Presentació de comunicacions
14:00-16:00h. Dinar
16:00-18:00h. Taula Redona
“Dimensió pública de l'antropologia”
Dra. Josepa Cucó i Giner. Universitat de València
Robert Martinez. Museu Valencià d’Etnologia
Dr. Alfons Llorens. Periodista
Dra. Beatriz Santamarina Campos. Universitat de València
18:00 / 18:15h. Pausa
18:15 / 20:15h. Presentació de comunicacions

QUOTA D'INSCRIPCIÓ (marcar la que corresponga):
60 ¤ Inscripció
30 ¤ Inscripció per a estudiants
20 ¤ Membres d'alguna associació de la FAAEE (només Jornades)
20 ¤ Aturats (només Jornades)

Nota: Els estudiants o aturats hauran d'acreditar-ho. La participació
a les Jornades dona dret a un any de subscripció a l'Associació
Valenciana d'Antropologia.
Vull ser membre de l'AVA:

Sí

No

Sóc estudiant universitari de 1er o 2on cicle que sol·licita convalidar
l'assistència a les Jornades per 1 crèdit de lliure opció:
Sí

Número de compte en què realitzar l'ingrés o transferència:
CAIXA POPULAR:

3159 0058 03

2193906621

20:30h. Vi d'honor

Aquesta butlleta d'inscripció s'enviarà junt amb la fotocòpia d'haver
fet l'ingrés o transferència (i els documents justificatius de la condició
d'estudiant o aturat, si és el cas) a alguna de les següents adreces:

27 / 11 / 2010

>> Per correu electrònic: avantrop@yahoo.es

12:30h. Visita guiada al Museu Valencià d'Etnologia

>> Per correu postal:
Juan A. Rodríguez del Pino
Dep. de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València
Av. Tarongers s/n. 46022 València

Comiat.

