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Des de la seva creació, el Centre d'Estudis Afri-
cans i Interculturals (CEA) treballa per a la su-
peració del desconeixement i els estereotips
sobre l'Àfrica i les seves cultures.

En aquesta línia s'emmarca la Jornada Àfrica
Negra: Noves mirades, que enguany celebra
la seva cinquena edició. L'acte està vinculat al
Postgrau en Societats Africanes: Singularitats
i Mundialització del CEA i la Universitat
Pompeu Fabra, i el seu eix central és la pre-
sentació per part dels seus autors dels tre-
balls de recerca més destacats realitzats en
el marc de l'actual edició del postgrau.

La Jornada és, doncs, una plataforma de visi-
bilització i difusió de les recerques dutes a ter-
me pels alumnes així com un espai de trobada
de persones interessades en la recerca en el
marc de l'Àfrica Negra per tal de compartir ex-
periències, coneixements i contactes. Els te-
mes tractats són diversos i intenten oferir una
visió àmplia tant de la realitat del continent afri-
cà com de les noves recerques que s'estan im-
pulsant al nostre país.

A més a més de la presentació dels treballs, es
farà la presentació de la recerca de Xoán
Vázquez titulada "Una mirada a la migración
africana en la Frontera Sur: deconstruyendo el
imaginario colectivo", sobre la situació de la
migració africana a Ceuta i Melilla, el seu con-
text i la seva gestió.

programa
• Presentació de la Jornada a càrrec d’Eduard

Gargallo, del Centro de Estudos Inter-

nacionaiis-Instituto Universitário de Lis-

boa i Co-Director del Postgrau

• Ponències d'exposició de les recerques

del Postgrau en Societats Africanes: Sin-

gularitats i Mundialització 2014-2015

• Inés Seguí “La cobertura mediáti-

ca de las elecciones nacionales de

Sudáfrica 2014”

• Eila López "Caos en l'agricultura

global: el cas concret del Senegal”

• Toni López “La justícia transicional

en Sierra Leona, ¿éxito o fracaso?"

• Presentació de la recerca "Una mirada

a la migración africana en la Fronte-

ra Sur: deconstruyendo el imaginario

colectivo", de Xoán Vázquez.

Coordinador de la Jornada: Toni López


