J ornades I nternacionals

MOBILITAT
I CIUTADANIA
A LES CIUTATS
AFRICANES
compartint experiències
entre Maputo, Dakar
i Barcelona

10 i 11 de juliol de 17.00 a 20.00 h
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona. Sala Gran (4t pis)

Organitzen:

CEA

Centre d’Estudis Africans
i interculturals

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAI)
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Grup de
Recerca sobre l’Exclusió i el Control Socials (GRECS)
presenten unes jornades sobre els reptes de la mobilitat i la participació ciutadana en les ciutats africanes,
amb focus a Maputo i Dakar, que volen ser un punt
de partida per a un intercanvi d’experiències cada cop
més fluid entre aquestes dues ciutats i l’àrea metropolitana de Barcelona.
A cada dècada que passa es constata que les ciutats
africanes segueixen el seu creixement trepidant, marcat per la desigualtat social i, sovint, per la improvisació
urbanística. Podem dir que les grans ciutats africanes
son uns centres que alhora atrauen i expulsen població,
seguint dinàmiques socials diferents que funcionen
en simultani. La mobilitat i el transport dins les grans
àrees urbanes ha esdevingut un element clau per a la
gestió dels fluxos de població que cada dia necessiten
accedir a punts de la ciutat on tenen o busquen feina,
però on no hi poden residir.
A partir de les perspectives dels diversos convidats
i convidades, tant especialistes com residents en alguna de les tres ciutats, volem abordar dos aspectes
íntimament relacionats. D’una banda, els reptes d’una
mobilitat urbana inclusiva, segura i sostenible. Com
gestionar uns fluxos de població creixents amb uns
mitjans a l’abast sempre limitats? Com dirimir el conflicte d’interessos que suposen les activitats de transport informal? De l’altra, les maneres com diferents
segments de la ciutadania es mobilitzen per exigir el
seu dret d’accés a la ciutat, i les maneres com tant les
innovacions socials com els conflictes que en resulten
queden reflectits en nous usos de l’espai públic.

TAULES RODONES
Dimecres, 10 de juliol tarda

MOBILITAT I TRANSPORT
A LES CIUTATS AFRICANES
Ponents:
Gemma Solés. Wiriko. Com es desplacen els residents urbans
a l’Àfrica Oriental?
Thierno Birahim Aw. Conseil Exécutif des Transports
Urbains de Dakar (CETUD). Els reptes de la mobilitat urbana
a Dakar
Gerard Horta. GRECS-UB. Transport col·lectiu interurbà
en Hiace i seguretat viària a Cap Verd
Diana Domingos. Mobilitat i seguretat viària a Maputo i a
Barcelona: Maputo “my love” Barcelona m’estima!
Dijous, 11 de juliol tarda

ACTIVISME I ÚS DE L’ESPAI URBÀ
Ponents:
Carlos Bajo. Wiriko. Iniciatives digitals de base per fer més
habitables les ciutats.
Ababacar Thiakh. DIOMCOOP. La creació de DiomCoop. De manters a cooperativistes.
Aina Nangy. ASF-Maputo. Reptes de l’espai públic i urbà
a Maputo
Romina Martínez. GRECS-UB. De la movilidad a la movilización: las jakartas en Ziguinchor, Senegal
Entrada lliure

