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Seminari

Crisi i reconstrucció a l’Àfrica negra
Directors: Ferran Iniesta i Albert Farré
La dècada del 2000 ha estat de reorganització i redreçament de molts dels països africans
que van patir el desgovern catastròfic dels anys noranta.
El retorn de la identitat ètnica fins a la secessió, els reconeixements legals de la legitimitat
religiosa, l’exigència generalitzada d’eleccions sense frau, l’expulsió de presidents
indesitjables, l’arribada notòria de competidors econòmics com Xina o Índia, els límits de
la intervenció neocolonial, aquests són alguns dels temes que els especialistes presentaran a
debat, entre ells i amb tots els assistents.
Cap model polític o econòmic és natural o definitiu, encara que sí que disposen de trajectes
històrics a no negligir: ara és temps de reflexionar-hi col.lectivament, amb eines com aquest
seminari. Per tractar tot això, els millors especialistes catalans i africans es reuneixen en
aquest temps de debat.
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Bamut Basso (Camerun)
Jordi Benet, ARDA
Alfred Bosch, Universitat Pompeu Fabra
– CEA
Artur Colom, professor de la UAB
– ARDA
Momar Coumba Diop, UCAD-IFAN
(Senegal)
Rafael Crespo, CEA – GRAMC
Nuria Duperier, GEA – UAM
Albert Farré, ISCTE-IUL – CEA
(Lisboa)
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Eduard Gargallo, ISCTE – IUL – CEA
(Lisboa)
Joan Gimeno, ARDA
Ferran Iniesta, professor de la UB
– ARDA
Lola López, CEA
Alberto López Bargados, professor
de la UB – ARDA
Albert Roca, professor de la Universitat
de Lleida – ARDA
Jordi Sant, CEA
Jordi Tomàs, ISCTE-IUL-CEA (Lisboa)

Matriculació

Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest compte corrent:
“la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125. El resguard de la transferència cal portar-lo
a Fundació Solidaritat UB, on caldrà emplenar el full d’inscripció.

Avaluació

Per obtenir el certificat d’assistència és necessari assistir al 80% de les classes. Per obtenir
el certificat de crèdits cal, a més, presentar un treball sobre els continguts del curs.

Programa
Dilluns 4 d’abril
L’Àfrica desconeguda del 2010
Prof. Ferran Iniesta
Els Estats africans en la globalització
Prof. Albert Roca
Dimarts 5 d’abril
La nació que ens espera. Propostes africanes
Prof. Jordi Tomàs
Clientelisme democràtic i revolta
tuareg al Malí
Prof. Jordi Benet
Dimecres 6 d’abril
Migracions i cooperació entre Catalunya
i Àfrica occidental i viceversa
Prof. Rafa Crespo
Xarxes de dones africanes a l’Àfrica
Occidental i a Catalunya
Prof. Lola López
Dijous 7 d’abril
De l’economia colonial als ajustaments
estructurals
Prof. Artur Colom
La imatge de l’ Àfrica als mitjans
de comunicació. El cas de la regió
dels Grans Llacs
Prof. Antoni Castel
Divendres 8 d’abril
El llarg debat sobre el desenvolupamnet
africà: de la tècnica a la política,
i de la política al respecte
Prof. Albert Farré
Les indústries extractives al golf de
Guinea. El cas de Guinea Equatorial
Prof. Jordi Sant

Dilluns 11 d’abril
Traditions et religiosité:
une fardeaux africaine?
Prof. Bamut Basso
El conflicte ètnic i l’acció tradicional
al Senegal democràtic
Prof. Jordi Tomàs
Dimarts 12 d’abril
L’État en Afrique occidental
Momar Coumba Diop
Terrorismo en clave islámica en
Mauritania y el Sahel: apuntes sobre
una profecía autocumplida
Prof. Alberto López Bargados
Dimecres 13 d’abril
L’Àfrica oceànica. Madagascar i l’ìndic
Prof. Albert Roca
Àfrica oceànica. Haití: Barbàrie africana
a l’Occident cristià?
Prof. Joan Gimeno
Dijous 14 d’abril
Els països australs després de l’apartheid
Prof. Alfred Bosch
Zimbabwe. Un estat a la deriva
Prof. Eduard Gargallo
Divendres 15 d’abril
Guerres a Moçambic: de la lluita per la
independència a la revolució frustrada
Prof. Albert Farré
Mozambique a ras de suelo, o las heroinas
de cada día: Mercados locales, agricultura
urbana e inflación
Prof. Nuria Duperier

Obert a tots els públics
Estudiants UB: 2 crèdits de lliure elecció
Aula J.M. Valverde. Facultat de Biblioteconomia i Documentació UB
Les sessions dels dies 5 i 7 d’abril, Aula 3F4
(C. Melcior de Palau 140, Barcelona)
Horari: De 19 a 21 h hores
Preu: 40 euros (socis de Món-3: 25euros)
Organitzen:
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