
Jornada Àfrica negra:
Noves Mirades

Organitza: Amb el suport de: Amb la col·laboració:

Dia: 16 d'abril • Hora: 18.30h

Lloc: Sala d'actes del Centre Cívic Urgell, C/Compte d'Urgell, 145

http://www.facebook.com/centredestudisafricans • www.centredestudisafricans.org
Per més informació: cea.inscripcions@gmail.com



L’acte constarà de dues parts. En primer
lloc compartirem amb vosaltres l’aposta del
CEA per vincular les noves TIC’s (Tecnologies
de la Informació i Comunicació) i les xarxes
socials amb la difusió de coneixements
sobre l’Àfrica. En segon lloc es presentaran
els millors treballs de recerca sobre temes
relacionats amb l’Àfrica Negra i realitzats
per alumnes de l'Edició 2010-2011 del
Postgrau en Societats Africanes i Desen-
volupament.

Noves eines de comunicació 2.0. del Centre
d'Estudis Africans i Interculturals: Fons
documental i revista Nova Africa virtual.

En la seva etapa actual, el CEA vol obrir noves
vies de comunicació, interacció i difusió del
coneixement sobre l'Àfrica fent ús de les noves
eines que proporciona la tecnologia 2.0.

Amb la voluntat de millorar i ampliar les
interaccions amb aquelles persones interessa-
des en l'Àfrica, des de l'any 2011 el CEA es troba
present a les xarxes socials Twitter i Facebook.
Us en farem una breu presentació.

Així mateix, presentarem el nou Fons Documental
del CEA, que compila materials audiovisuals
diversos sobre l'Àfrica i la Interculturalitat. El nou
fons ja es pot consultar online a la web del CEA.

Una altra novetat de 2012: la revista Nova
Àfrica, publicació del CEA i de referència en
els estudis africans a l'Estat espanyol i que, a
partir d'ara, es podrà trobar online a través
d'una web de nova creació: www.novaafrica.net

Treballs acadèmics sobre l'Àfrica elabo-
rats per alumnes de l'Edició 2010-2011 del
Postgrau en Societats Africanes i Desen-
volupament.

«COOPERACIÓ I PROJECTES EN EL CONTINENT AFRICÀ: UNA

APROXIMACIÓ MICRO A LA LÒGICA DELS PROJECTES DE

DESENVOLUPAMENT EN LES PRÀCTIQUES QUOTIDIANES:
CONTRADICCIONS, ESTRATÈGIES I USOS PER PART DE LES

POBLACIONS»
Autora: Patricia Messa Castany

«EXISTEIX UN JUDAISME AFRICÀ COM A SIGNE D'IDENTITAT?
EL CAS DELS BETA ISRAEL A ETIÒPIA»
Autora: Inmaculada Salcedo Reyes

«IMAGINARIS D’EUROPA EN LES MIGRACIONS SENEGALESES»
Autora: Mireia Vehí Cantenys

«MEDICINA TRADICIONAL AFRICANA: CIÈNCIA I ESPIRI-
TUALITAT»
Autora: Raquel Batet Álvarez

Esperem la vostra assistència
Equip del CEA


