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Presentació de la Jornada i de la iniciativa 
estudis africans en XarXa

a càrrec d’eduard Gargallo (Director del Postgrau en 
Societats Africanes CEA-UPF) i de Joel ferrer (Coordi-
nador d’Estudis Africans en Xarxa)

Presentació d’una XarXa de treball de 
recerca:

alumnes: rosa G. iniesta i Marina tutusaus (Post-
grau en Societats Africanes 2015-2016).

tutors: dr. albert farré (Universitat de Brasília) i 
dr. Gustau nerín (GESA/CEA).

entitat: Grup d’estudi de les societats africanes 
(GESA) de la Universitat de Barcelona.

investigació:  “Interdependencias Mozambique-Sudáfrica: 
comercio, energía y megaproyectos” (Rosa 
G. Iniesta)

	 “La	esclavitud	y	la	influencia	negroafricana	
en los bailes de España” (M. Tutusaus).

Presentació d’una XarXa de treball de 
desenvoluPaMent

a càrrec de susana agüera (ESF) que ens presentarà el 
projecte de desenvolupament “Empoderant a la dona 
camperola a la Província d’Inhambane per al liderat-
ge en la gestió de l’aigua i la promoció agropecuària i 
acompanyament a la UNAC a l’impuls de la seva Política 
de Gènere”

alumne: emilio González (Postgrau en Societats 
Africanes 2015-2016).

tutora: dra. soledad vieitez (Universitat de Granada)
entitat: associació catalana d’enginyeria sense 

fronteres (ESF)
investigació: “Estudi de base en igualtat de Gènere 

en les comunitats rurals de la Província 
d’Inhambane”

El centre d’estudis africans i interculturals (cea) 
treballa des de fa més de 25 anys per a la superació 
del desconeixement i la visió estereotipada que so-
vint des de Catalunya, com des de la resta d’Europa, 
es té d’Àfrica. En aquesta línia s’emmarca el projecte 
estudis africans en Xarxa, una nova iniciativa en el 
marc del Postgrau en Societats Africanes, Singulari-
tats i Mundialització, que impulsen el mateix CEA i la 
Universitat Pompeu Fabra. La iniciativa pretén posar 
en relació el treball d’alumnes del Postgrau amb en-
titats i/o organitzacions vinculades amb l’Àfrica en un 
sentit ampli, des del món del desenvolupament, de la 
cooperació o de la interculturalitat, juntament amb el 
professorat acadèmic universitari del propi Postgrau.

Els objectius de la iniciativa han estat oferir als es-
tudiants eines i projectes que permetin treballar i 
investigar sobre la realitat i la complexitat de les 
societats africanes i de la interculturalitat a partir de 
projectes reals d’entitats i amb l’acompanyament tu-
toritzat de professorat acadèmic especialitzat. I tam-
bé fomentar la realització d’investigacions rigoroses 
que tinguin una aplicació pràctica i de millora en el 
treball d’entitats i/o organitzacions de l’àmbit del 
desenvolupament i la interculturalitat, vinculades a 
l’Àfrica i als africans i africanes.

En aquesta Jornada a més a més de la presentació 
d’algunes de les xarxes de treball creades a partir 
de la iniciativa Estudis Africans en Xarxa, compta-
rem amb la participació del Grup de Gènere de l’as-
sociació catalana d’enginyeria sense fronteres, 
que treballen per garantir l’enfocament transversal 
de gènere en els seus projectes, campanyes i grups 
de funcionament intern de l’entitat.

P  R  O  G  R  A  M  A

L’entrada és lliure i gratuïta. Cal confirmar l’assistència a cea.inscripcions@gmail.com


