Dia: 9 de juny
Hora: 5 de la vesprada
Café: hi haurà café en ﬁnalitzar el seminari

Els alumnes del màster hauran de conﬁrmar l’assistència enviant un correu electrònic amb el nom i
DNI a avantrop@yahoo.es per tramitar els cer"ﬁcats.

En acabar podreu assis"r al concert de «Barcelona
Gipsy Balkan Orchestra» a les 20 hores. Música tradicional balcànica de l’Est d’Europa que s’emmarca dins
el Fes"val Etnomusic 2016 del Museu Valencià d’Etnologia.

Lloc
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
c/ Corona, 36 - València
Accés

Contacte Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Entrada per la porta principal del Museu y a través del
Tel. 963883628 / 963883622
centredocumentacio.etnologia@dival.es
biblioteca.etnologia@dival.es

Per saber més, visiteu el blog de la
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia www.etnobloc.es

Pa"o II del Centre Cultural de la Beneﬁcència

«Resseguint les traces d’una etnograﬁa
sobre l’esquerra revolucionaria»

La Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia obri una
nova col·laboració amb el Màster Oﬁcial Interuniversitari de Ges"ó Cultural i l’Associació Valenciana d’Antropologia. El 9 de juny acollirem el segon seminari de
Café i Antropologia : dijous antropo-lògics a la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia. Rebrem a professors
i alumnes per passar la vesprada parlant d’antropologia
acompanyats d’un bon café. Si vos interessa assis"r i no

Seminari impar&t per Josepa Cucó i Giner
El seminari es desenvolupa al voltant del llibre recentment publicat De la utopia revolucionària a l’ac!visme
social. El Moviment Comunista, Revolta i Cris!na Piris,
(PUV, 2016). El seminari abordarà dos aspectes interconnectats: per una part, els principals con"nguts de
l’obra; per altra, el procés de recerca etnogràﬁca que

Josepa Cucó i Giner és catedrà"ca d’Antropologia

hi subjau.
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que arriba ﬁns al present transmutat en un conjunt

els grups informals i l'associacionisme; la vida polí"-
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militància més esquerrana i radical.
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