Jornada Africa Negra:
`

Noves Mirades
2013

Dia: 19 de setembre • Hora: 18.30h
Lloc: Sala d'actes del Casal del barri Pou de la Figuera
C/Sant Pere més Baix, 70, Barcelona

Més informació: www.centredestudisafricans.org
https://www.facebook.com/centredestudisafricans
centredestudisafricans@gmail.com

Organitza:

Amb el suport de:

Des de la seva creació, el Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEA) treballa per a la superació del desconeixement i l'estereotipització
que sovint des de Catalunya, com des de la resta d'Europa, es té d'Àfrica.
En aquesta línia s'emmarca la Jornada Àfrica
Negra. Noves mirades, que enguany celebra
la seva tercera edició. L'acte està vinculat al
Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament, del CEA i la Universitat Pompeu Fabra.
L'eix central de la jornada és la presentació per
part dels seus autors dels treballs de recerca
més destacats realitzats en el marc de l'actual
edició del postgrau.
La Jornada és doncs una plataforma de visibilització i difusió de les recerques dutes a terme
pels alumnes a la vegada que un espai de
trobada de persones interessades en la recerca
en el marc de l'Àfrica Negra per tal de compartir experiències, coneixements i contactes.
El documental Rwanda. La reconciliació obligada analitza l'estat de la pau al país divuit
anys després d'un genocidi que va deixar més
de 800.000 morts. Ara, a Rwanda, la població
conviu pacíficament. Però és el mateix conviure
pacíficament que viure en pau? El documental
forma part de la sèrie Després de la pau.

Programa
• Presentació de la Jornada a càrrec d'Eduard Gargallo, co-director del postgrau
Societats Africanes i Desenvolupament i
investigador del CEA i de l'ISCTE de Lisboa,
i de Cristina Corredoira, de la Direcció
de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona.
• Ponències d'exposició de les recerques
del Postgrau en Societats Africanes i
Desenvolupament 2012/2013.
Anna Mir.
SOCIETATS MATRILINEALS A L'ÀFRICA NEGRA
Caterina Nicolau.
THIS IS AFRICA. CONFLICTES I NARRATIVES
Lluc Ohian.
REFLEXIONS I DISJUNTIVES
ENVERS L'ORALITAT AFRICANA
Roger Cumeras.
L'ÀFRICA SOTA LA MIRADA DE LA PREMSA
• Projecció amb debat del documental
'Rwanda. La reconciliació obligada' (30
minuts). Amb la participació d'Oriol Andrés, co-director del documental.
Una producció de l'Associació de Periodisme Fora de Quadre amb el Col·lectiu
Contrast.

