
Del 3 al 4 de juliol de 2017
DILLUNS 3 DE JULIOL

16.30 h Presentació de les Jornades

17.00 h els tirailleurs senegalesos a l’euroPa de PrinciPis de s. XX • Álvaro 
Barril, doctorand en Història (UB).

17.30 h Mobilitats colonials: els guineans a la MetròPoli • Celeste Muñoz, 
doctoranda en Història (UB).

18.00 h salut, Malaltia i curació: conneXions entre Àfrica occidental i les ciutats 
euroPees • Carme Campoy, doctoranda en Antropologia Social (UdL).

18.30 h Pausa i debat

DIMARTS 4 DE JULIOL

17.00 h de níger a euroPa. del libya Kaman turaï -”libia coM euroPa”-
 al soMni euroPeu • Oriol Puig, doctorand en Antropologia (UB).
17:30 h Música i cultura PoPular africana a les ciutats euroPees • Juliana 

Braz Dias, antropòloga (Universitat de Brasília). 
18.00 h criolització africana a euroPa: Més que una MetÀfora sobre els orígens 

• Wilson Trajano Filho, antropòleg (Universitat de Brasília).
18.30 h debat i conclusions

Coordinació: Ferran Iniesta, Jordi Tomàs i Albert Farré

P R O G R A M A

A vegades sembla que els africans acabin 
d’arribar a Europa. I sembla, també, que 
només vinguin per temes econòmics. La 
història, però, va per altres camins: els 
africans fa molt de temps que ens visi-
ten i ho fan per molts i diversos motius. 

CEA
Centre d’Estudis Africans

i  Interculturals

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

A l’Ateneu Barcelonès • C. Canuda, 6 de Barcelona (Sala Sagarra)

centredestudisafricans@gmail.com • T. 93 412 39 37 • Entrada gratuïta

Durant aquestes jornades ens endinsarem 
en la història de diferents col·lectius africans 
al nostre continent al llarg dels darrers cent 
anys i reflexionarem sobre les seves apor-
tacions en àmbits com la política, la cul-
tura, l’economia o la salut, entre d’altres.

Jornades del Centre d’Estudis Africans
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