
La terra africana.
Usos, visions
i conflictes

http://www.facebook.com/centredestudisafricans
www.centredestudisafricans.org

Per més informació: cea.inscripcions@gmail.com

Dies 16, 17, 23 i 24
de novembre

Lloc: Seu de la FCONGD,
c/Tàpies 1-3, Barcelona

Organitza: Amb el suport de:

PANTONE 122  PANTONE 1685



En el context de la crisi econòmic que
està afectant els països occidentals i
la força creixent de les anomenades
“potències emergents” s’ha produït
en els darrers anys un increment con-
siderable de l’interès per la terra i els
recursos naturals a l’Àfrica Sudsa-
hariana. Un seguit d’inversors públics
i privats, provinents d’Occident, Àsia,
Amèrica Llatina o la mateixa Àfrica
han decidit apostar per les poten-
cialitats de l’agricultura, la ramaderia,
la mineria o el turisme en aquest
continent. En alguns llocs, això ha
desencadenat conflictes amb les
poblacions rurals locals i una veri-
table “carrera per la terra” africana.

Aquestes noves circumstàncies vé-
nen sumar-se a problemes i tensions
presents de fa temps en el món rural
africà: el creixement demogràfic, la
desigualtat en l’accés a la terra i els
recursos naturals, els efectes de les
variacions climàtiques, les reformes
agràries sovint fracassades, les dis-
putes en torn dels parcs naturals, o
l’apropiació per part de les elits diri-
gents de la major part dels ingressos
generats per l’explotació dels minerals.

Des del CEA us proposem una anàlisi
aprofundida d’aquests fenomens i de
les posibles vies de futur, centrant-
nos no només en els conflictes sinó
també en les oportunitats de canvi i
millora. I mirant d’entendre les dife-
rents visions i idees sobre la terra i
el seu ús que expressen els actors
africans i els foranis.

DESENVOLUPAMENT RURAL I AGRÍCOLA (3h)
Antonio Santamaría. President
del CEA i  professor UAM.
Divendres 16 de novembre de 17h
a 20h

PARCS NATURALS I TURISME (3h)
Eduard Gargallo. Centro de
Estudos Africanos ICSTE-IUL i Direc-
tor Acadèmic del Postgrau del CEA.
Dissabte 17 de novembre de 10h
a 13h

TIERRA AFRICANA Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA. EXPERIENCIAS CON MUJERES

CAMPESINAS (3h)
Paloma Bescansa. Professora UPN.
Divendres 23 de novembre de 17h
a 20h

INDÚSTRIES EXTRACTIVES (3h)
Jordi Sant. Investigador del CEA.
Dissabte 24 de novembre de 10h
a 13h

• Preu: 25 €, 10% dte. socis/es
del CEA
• Organització i coordinació:
Centre d’Estudis Africans i
Interculturals
• Coordinació Acadèmica:
Eduard Gargallo
• Inscripcions: Ingrés indicant el
vostre nom complert al núm. de
compte: 2100 0900 910211276242
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