
Objectius del grup

El grup AHCISP va néixer el 2003 al Departament d’Antropologia 
Social i Cultural per tal d’investigar i repensar les nocions 
d’identitat social des d’una perspectiva etnogràfica, històrica i 
transcultural, amb dos grans focus d’atenció:

- L’anàlisi de la dicotomia entre natura i cultura en les seves 
manifestacions socials, tot posant en entredit la seva 
universalitat.
- L’estudi dels sistemes de classificació social i els seus 
efectes polítics sobre les identitats socials (de gènere, de 
classe, de “raça”/ètnia).

Línies de recerca

Projectes anteriors
Anàlisi transcultural de les nocions de barreja
“Mestissatges. Estudi comparatiu a Europa, Amèrica i Àfrica”.
2005-SGR-00217. IP: Montserrat Ventura.
“Identidades ambivalentes. Estudio comparativo de sistemas de
clasificación social”. HAR-2008-04582. IP: Verena Stolcke.

Nocions d’humanitat
“Estudio antropológico comparativo de las nociones de ser
humano”. HAR-2013-40445-P. IP: Montserrat Ventura.

Herència del colonialisme espanyol a l’Àfrica
“Memorias de África: reconstruyendo las prácticas coloniales
españolas y sus huellas en Marruecos y Guinea Ecuatorial. Hacia un
patrimonio cultural hispanoafricano”. HAR2015-63626-P. IP:
Yolanda Aixelà Cabré.

Projectes en curs
Relacions entre humans i natura
“Patrimonialització socio-ecològica d’Àrees i Territoris Conservats 
per Comunitats i Poblacions Indígenes a Espanya i Marroc”. 
EXPLORA CSO2015-72607. IP: Montserrat Ventura.

Fronteres culturals en un món global
“Fronteras culturales en un mundo global: antropología comparada 
de los límites culturales y sus consecuencias sociopolíticas”. 
HAR2017-86776-P. I P: Montserrat Clua, Montserrat Ventura.

Membres del grup
SGR: M. Ventura, M.Clua, J.L. Mateo (UAB), I. Aixelà, A. González 

(CSIC)
Col·laboradors: V. Stolcke, M. Martínez, M. Ojeda, A. Coello, P. 

Domínguez, A.van d.Bogaert, A. Surrallés, E. Ramírez, S. 
Kradolfer, D. Branca, V. Gaibar, M. Cebolla, M. Ferreira

7 Doctorants

Blog: http://blogs.uab.cat/ahcisp/
Twitter: AHCISP (@ahcisp_uab)
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Activitats de recerca
AHCISP organitza seminaris, conferències i jornades internacionals per a la 
discussió dels resultats de recerques etnogràfiques i històriques que tenen 
com a fil conductor l’estudi crític dels processos culturals de classificació social.
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