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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
sisena edició. L’acte està vinculat al Postgrau en
Societats Africanes: Singularitats i Mundialització
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 visibilit
zació 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, coneixe
ments 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, es farà la
presentació de dos llibres publicats recentment amb
àmplia participació de professors del Postgrau:
Jordi Benet, Albert Farré, Joan Gimeno i Jordi
Tomàs (coords.) Reis negres, cabells blancs, terra
vermella. Homenatge al professor d’història d’Àfrica Ferran Iniesta i Vernet.
Òscar Mateos i Jordi Tomàs (eds). Detrás del
ébola. Una aproximación multidisciplinar a una
cuestión global.

programa
•

Presentació de la Jornada a càrrec d’Eduard
Gargallo, del Centro de Estudos Internacionais-Instituto Universitário de Lisboa i Director del Postgrau

•

Ponències d’exposició de les recerques del Postgrau en
Societats Africanes: Singularitats i Mundialització
2014-2015
• Diana Berruezo, La población africana
en la literatura española de los siglos
XVI y XVII
• Cèlia Rufes El kurubi, anàlisi d’una festa
a Côte d’Ivoire
• Irina Pardo L’alcoholisme al Senegal
actual

•

Presentació dels llibres
Reis negres, cabells blancs, terra vermella.
Homenatge al professor d’història d’Àfrica
Ferran Iniesta i Vernet, a càrrec d’Albert Farré,
Investigador de la Universitat de Brasília.
Detrás del ébola. Una aproximación multidisciplinar a una cuestión global, a càrrec
d’Òscar Mateos, professor de Relacions
Internacionals de Blanquerna-URL.
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