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Més informació:

Dies: 29 i 30 de Juny
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Lloc: Sala Jacint Verdaguer,
Ateneu Barcelonès
(c. de la Canuda, 6 - Barcelona)

Entrada lliure fins a completar l’aforament

Jornades 2015 • Centre d'Estudis Africans i Interculturals

Organitza: Col·labora:Amb el suport de:

Pobles, identitat
i Estat a l’Àfrica:

els moviments secessionistes

Pobles, identitat
i Estat a l’Àfrica:

els moviments secessionistes



Bastits sobre les fronteres heredades de la

colonització, els Estats africans han sabut

harmonitzar en alguns casos pobles molt

diversos i identitats transfrontereres. En d’al-

tres, però, les tensions pel control del poder

polític van començar ja la vigília de les in-

dependències. D’aleshores ençà, dos nous Es-

tats, Eritrea (1993) i Sudan del Sud (2011),

han nascut al continent africà. A més a més,

altres zones africanes viuen situacions li-

minars des de fa dècades, com el Sàhara Oc-

cidental, que va patir una colonització di-

ferida o com Somàliland, que es va declarar

independent el 1991 i encara no ha estat

reconeguda. De fet, a tot Àfrica hi ha més de

vint moviments secessionistes en marxa,  en

contextos molt diferents i amb una evolució

tan complexa com imprevisible. L’objectiu

d’aquestes jornades és endinsar-nos en

l’Àfrica secessionista i veure com han evolu-

cionat aquells Estats que han obtingut la in-

dependència i quina és la situació d’altres

zones en les que, des de fa molt de temps,

existeixen reivindicacions independentistes.

P r o g r a m a
  Dilluns 29 de juny

Presentació de les jornades
SECESSIONISME A L’ÀFRICA, Jordi Tomàs

L’estat dels nous Estats africans
• EL SUD SUDAN, QUATRE ANYS DESPRÉS

Aleksi Ylönen, politòleg
• LA BANYA D’ÀFRICA: TERRA DE SECESSIONS?

Alexandra Magnólia Dias, politòloga

Debat

  Dimarts 30 de juny

La descolonització i el seu llegat
• SÀHARA OCCIDENTAL, LA HISTÒRIA D’UNA DOBLE TRAÏCIÓ

Carlos Bajo, periodista
• VELLES IDENTITATS, NOVES OPORTUNITATS: EL POBLE TUAREG

Xavier Puigserver, historiador
• LES COMORES: QUATRE ILLES, QUANTS PAÏSOS?

Toni Castel, periodista
• CASAMANCE I LA PARADOXA DE LES IDENTITATS

Jordi Tomàs, antropòleg

Debat i cloenda

Coordinació: Ferran Iniesta i Jordi Tomàs


