Jornades de gestió de la cultura popular

Les nostres celebracions estan canviant
Patrimoni i cicle festiu dels musulmans a Catalunya
La jornada s’estructura a
l’entorn de la publicació de
la monografia Diàspores i
rituals. El cicle festiu dels
musulmans de Catalunya,
de la col·lecció de Temes
d’Etnologia de Catalunya
amb la voluntat de reflexionar a propòsit d’identitats culturals, diversitat
i processos de patrimonialització en la societat
catalana del segle xxi,
una societat intercultural i
complexa.

PROGRAMA

Adreçada a: estudiants
universitaris i antropòlegs;
tècnics municipals de
cultura, gestors culturals
i professionals que treballen en l’àmbit de la
diversitat social i cultural;
col·lectius musulmans.

11.15-11.45 Pausa

9.30-10.00 Recepció i acreditacions
10.00-10.30 Xavier ROIGÉ, professor d'Antropologia Social i Museologia de la de
la Universitat de Barcelona: Processos de patrimonialització,		
identitats i conflicte
10.30-11.00 Jordi MORERAS, professor d’Antropologia Social a la Universitat 		
Rovira i Virgili: Diàspores i rituals. El cicle festiu dels musulmans
de Catalunya
11.00-11.15 Rosa CANELA i Rafel FOLCH, tècniques de la Direcció General
de Cultura Popular i Associacionisme Cultural: Catalogació
i inventari de festes populars

11.45-13.30 Taula d’experiències i debat
Modera:
Enric VENDRELL, Director General d'Afers Religiosos del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Participants

Organitza: GRECS (Grup
de Recerca sobre Exclusió i
Control Socials) i la Direcció
General de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural.

• Khalid GHALI, Coordinador de l’Oficina d’Afers Religiosos de
l'Ajuntament de Barcelona: Minories religioses: identitats, acollida
i pertinença
• Ali REZA, membre del Centre Islàmic Al Qaim: La celebració de
l'Aixura a Barcelona
• Maria-Àngels ROQUE, Directora de Cultures Mediterrànies i Societat Civil de l’Institut Europeu de la Mediterrània: Nits de Ramadà i altres experiències al llarg dels anys
• Mohamed Said BADAOUI, portaveu de la Comunitat Musulmana
de Reus: La celebració del Ramadà per la comunitat musulmana
de Reus
13.30-13.45 Alberto LÓPEZ BARGADOS, professor titular d’Antropologia Social
a la Universitat de Barcelona: Conclusions i relatoria

31
ma

31 de maig
9.30 a 14.30 h
Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la UB;
Carrer Montalegre, 6
Jornada oberta al públic fins al límit de l’aforament

