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Des de la seva creació, el Centre d'Estudis Africans i
Interculturals (CEA) treballa per a la superació del
desconeixement i els estereotips sobre l'Àfrica i les
seves cultures.

En aquesta línia s'emmarca la Jornada Àfrica Negra:
Noves mirades, que enguany celebra la seva quarta
edició. L'acte està vinculat al Postgrau en Societats
Africanes i Desenvolupament, del CEA i la Universitat
Pompeu Fabra, i el seu eix central 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
així com 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. Els temes tractats són
diversos i intenten oferir una visió àmplia tant de la
realitat del continent africà com de les noves
recerques que s'estan impulsant al nostre país.

A més a més de la presentació dels treballs de
recerca, es farà una projecció del documental
Kásuumaay, realitzat en el marc del Grup d'Estudis
en Societats Africanes (GESA) de la Universitat de
Barcelona. El documental analitza la realitat del
conflicte de la Casamance, al sud de Senegal i, en
especial, explora el paper del rei Sibilumbay i les
autoritats tradicionals a la regió d'Oussouye en la
construcció de Kásuumaay (Pau en llengua djoola).

programa
• Presentació de la Jornada a càrrec de Lola López,

del CEA, i de Cristina Corredoira González de la
Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació
de l'Ajuntament de Barcelona.

• Ponències d'exposició de les recerques del
Postgrau en Societats Africanes i Desenvolu-
pament 2013/2014.
• Laura Buil. Los Medios de Comunicación en

Ghana: de actores por la independencia a
'contrapeso' democrático.

• Juan Vicens Sard. China, África, la agencia de
los otros.

• Lola Martinez Fons. Urbanismo Informal
Africano: entre la 'exotificación' y la 'maldición'.

• Projecció amb debat del documental Kásuumaay
(52 minuts)
Producció: GESA (Grup d'Estudi de les Societats
Africanes - Universitat de Barcelona)
Coproducció: ICIP (Institut Català Internacional
per la Pau)
Participació: URV SOLIDÀRIA - Centre Cooperació
al Desenvolupament
Direcció i Realització: Xavier Puigserver
Presentarà el documental Carlos Bajo (membre
de l'equip de Kásuumaay)


