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IDENTITATS
NACIONS ∙ ESTATS
TRANSFORMACIONS
Aquest seminari s’adreça a professionals i estudiants en l’àmbit de les ciències
socials i de les humanitats. Es planteja com a objectiu introduir la perspectiva
de les identitats col·lectives (i dins d’aquestes, més específicament de les
nacionals) per copsar tant la centralitat que han tingut en la conformació del
món en què vivim, com la que encara mantenen avui i la que tot fa pensar que
seguiran retenint en un futur immediat. Al llarg del seminari, aprofitarem per
aplicar a aquesta matèria el punt de vista de l’anàlisi de gènere

PROFESSOR
Antoni Estradé, llicenciat en Ciències Econòmiques i doctor en Sociologia per
la UAB i màster en Pensament Social i Polític per la Universitat de Sussex.

PRIMERA PART:  L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
-Una noció qüestionada: la identitat, concepte recent, polèmic i de significat plural
-Formació i dinàmica dels grups humans i de les identitats col·lectives
-Aparició de les nacions i gènesi de la modernitat
-L’univers nacional:  La nació i la realitat de la vida quotidiana
-Un fet social total: complexitat i transdisciplinarietat

SEGONA PART:  LA QÜESTIÓ DE L’ESTAT
-L’Estat i la Nació: aventures i desventures d’una parella, en clau d’anàlisi de gènere
-Nació, estat i dominació: la politització de la nació i la nacionalització de la política
-Un món d’estats-nació: nacionalització i internacionalització
-Drets col·lectius i “torts” estatals
-Una realitat qüestionada:  Les “nacions sense Estat”, les minories ètniques, les migracions i els
desafiaments de la globalització.

REFLEXIÓ FINAL:  L’ESTAT EN QÜESTIÓ?

INSCRIPCIONS

Envieu un correu a comunicacio@ciemen.cat
El seminari és gratuït i les places, limitades

ORGANITZA:                                                 AMB EL SUPORT DE:


