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En aquesta Jornada els responsables de l’ITA us donarem la benvinguda i exposarem 
algunes de les necessitats i reptes per dinamitzar i potenciar el treball i la recerca 
en antropologia al nostre territori. Per altra banda, les institucions i les persones 
convidades visualitzaran les connexions amb aquestes necessitats i també exposaran 
les experteses que puguin ser de valor per l’ampli ventall de possibilitats que 
ofereixen l’antropologia, l’etnologia i l’etnografia.

Avui en dia l’antropologia cada cop és més present a la nostra societat, per exemple 
en els àmbits de la gestió cultural, el patrimoni etnològic, la recerca, la intervenció 
social, l’educació i la salut. Certament cada un d’aquest àmbits posseeix les seves 
peculiaritats però, més enllà d’aquesta constatació, pensem que existeixen punts 
de connexió que cal explorar en aquesta trobada. La proposta és iniciar aquesta 
exploració a partir dels següents eixos:

1. Recursos relacionats amb l’antropologia, etnologia i etnografia presents en
 el territori (universitat, museus, centres d’interpretació, arxius, centres d’estudi, 
 fundacions....)

2. Necessitats i dèficits que detecten els experts en els diferents espais
 de l’antropologia en el nostre territori.

3. Propostes d’actuació (a nivell general, i per iniciar el diàleg, en podem
 delimitar tres): 
 
 a. Creació d’una xarxa d’experts en antropologia, etnologia i etnografia.

 b. Organització d’unes Jornades d’Etnologia de les Comarques de Tarragona.
 
 c. Disseny d’una oferta formativa: cursos, seminaris, conferències, tallers...

PROGRAMA

9:20 h.
BENVINGUDA

•

9:30-10:30 h.
PRESENTACIÓ DE LA JORNADA

• 

10:30-11 h.
PAUSA CAFÉ

•

11-12:30 h.
DIALOGUEM

Reunió per àmbits temàtics (patrimoni, gestió cultural, recerca i intervenció 
social, educació i salut): cada àmbit debat sobre els recursos, dèficits, 

necessitats i propostes d’actuació
• 

12:30-14 h.
CONNECTEM

Plenaria: els responsables de cada àmbit presenten
les conclusions i propostes

• 

14 h.
DINAR FRED
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