Africa és el continent més desconnectat
del món global. El continent on, quan
mirem una foto de la Terra des de
l'espai, hi ha menys densitat de llums.
Però és també el bressol de la humanitat,
espai de llarga tradició cultural i
reserva de gran diversitat ecològica.
L'edició d'enguany de la Setmana de la
Cooperació a la UAB se centrarà en els
reptes per al desenvolupament d'Africa,
on hi ha posats els focus de les insti-

tucions que vetllen pel desenvolupament.
I ho farem a partir de diverses de les
seves problemàtiques com són els conflictes o la deficient atenció en salut, però
també a partir de la rica literatura i
el cinema. També intentarem interpretar
el futur a partir dels nous fenòmens que
estan canviant el futur del continent
a un ritme accelerat com són la migració
i l'aparició de noves potències, en
especial, la Xina.

CONVALIDABLE PER 1,5 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ O 1 CRÈDIT ECTS
Per a l'obtenció d'un certificat d'assistència
caldrà una assistència a 18 hores de docència
per CLE i a 28 hores de docència per a ECTS
i entrega del full d'assistència personalitzat.
Per a l'obtenció del certificat de crèdits (CLE
o ECTS), a més, s'haurà de fer l'entrega d'un
treball sobre alguna temàtica relacionada amb
el contingut de la Setmana.

Per a crèdits i obtenció de certificats dassistència, caldrà que tinscriguis a les jornades
(abans del 4 dabril!).
Omple el formulari que trobaràs a la web, o
vine a la nostra oficina de la Plaça Cívica, i
abona 25 euros al número de compte La Caixa
2100 0424 39 0200185414, indicant Setmana
de la Cooperació i el teu nom.
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Escola de Cultura de Pau
Farmacèutics Mundi
Grup d'Intermón Oxfam de la UAB
Grup de Voluntariat de cooperació i medi
ambient de la FAS
Justícia i Pau
La Bretxa
Lliga dels Drets dels Pobles
Medicus Mundi
Representants dels estudiants de la llicenciatura
d'Antropologia a la UAB
Veterinaris Sense Fronteres
Xarxa d'entitats per la RD del Congo
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DILL
DILLUNS

Àrea de Cooperació
per al Desenvolupament
Tel: 93 5814041
www.uab.cat/fas
fas.cooperacio@uab.cat

13

DIMA
DIMARTS

DIME
DIMECRES

>de 9:30 a 11:00
Sala dActes Politiques
Nous models de cooperació amb Àfrica
Artur Colom
(Dept. d'Economia Aplicada de la UAB i
membre d'ARDA)

>de 09:30 a 11:00
Sala dActes Politiques
Àfrica 2011
Presentació jornades
Ferran Iniesta
(Professor Història dÀfrica - UB)

>de 9:30 a 11:00
Sala dActes Polítiques
Àfrica: context històric, geogràfic
i etnogràfic
Jean Bosco Botsho (Associació Africana i
Catalana de Cooperació Cultural)

> de 11:30 a 13:00
Sala dActes Politiques
Àfrica en un món globalitzat
Albert Farré
(Investigador de lISCTE-IUL)

>de 11:30 a 13:00
>de 11:30 a 13:00
Sala dActes Politiques
Sala dActes Polítiques
El paper de les ONGD en la cooperació
Xina i altres actors a lÀfrica
amb Àfrica
Antoni Castel
(Professor Periodisme UAB i director Nova Àfrica Noemi Bertomeu / Xavier Mir / Carles Soler
(Experts en cooperació internacional de
del Centre d'Estudis Africans)
diferents ONGD)
>de 14:30 a 16:00
>de 15:00 a 16:30
Aula 2 Polítiques
Aula 2 Polítiques
Taller: conflictes i construcció de pau a
Taller: la imatge dÀfrica
lÀfrica
Lola López
Josep Mª Royo
(Antropòloga Coordinadora del Centre d'Estudis
(Escola Cultura de Pau i membre de la Xarxa
Africans i Interculturals)
dentitats RD Congo)

> de 14:30 a 16:00
Aula 2 Polítiques
Taller: literatura postcolonial
Felicity Hand
(Professora Filologia Anglesa i especialista
en literatures d'Àfrica i de l'Índia)

Més informació:
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>de 16:30 a 19:00
Sala Cinema UAB
Cinema: Àfrica i cine
Modera: Representants destudiants de
llicenciatura dAntropologia de la UAB

ACCÉS LLIURE A TOTES LES ACTIVITATS

>de 16:30 a 19:00
Sala Cinema UAB
Documental: Blood in the mobile
Modera: Josep Mª Royo
(Escola Cultura de Pau i membre de la Xarxa
dentitats RD Congo)

EXPOSICIONS

>de 17:00 a 19:30
Sala Cinema UAB
Pel·lícula: Le Beurre et l'argent du beurre
Modera: Gilbert-Ndunga
(Director de cinema)

Del 6 al 15 dabril: Congo, perill de riqueses
Lliga dels Drets dels Pobles
Vestíbul Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
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DIJO
DIJOUS

>de 9:30 a 11:00
Sala dActes Polítiques
Violació de Drets Humans i Justícia
Ricardo Martínez Vázquez
(Director General de Casa África)
>de 11:30 a 13:00
Sala dActes Polítiques
Conflictes armats i noves conflictivitats
a l'Àfrica Subsahariana
Òscar Mateos
(Professor URL i investigador Pau i Seguretat
Àfrica Subsahariana)
>de 14:30 a 16:00
Aula 2. Facultat de Polítiques
Taller: una mirada antropològica sobre
la Mutilació Genital Femenina
Grup Interdisciplinari per a la Prevenció i
l'Estudi de les Pràctiques Tradicionals
Perjudicials (GIPE/PTP-UAB)
>de 16:30 a 19:00
Sala Cinema UAB
Documental: Tapólogo
Modera: Arantza Meñaca
(Antropòloga del CRESIB) i
Campanya Dret a la Salut a lÀfrica
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DIVE
DIVENDRES

>de 9:30 a 11:00
Sala dActes Politiques
Immigració i codesenvolupament
Rafael Crespo
(Centre d'Estudis Africans) i
Abdou Mawa Ndiaye
(Coordinadora dAssociacions de
Senegalesos de Catalunya)
>de 11:30 a 13:00
Sala dActes Politiques
Conclusions: Reptes i bases per
a un futur africà
Albert Roca
(Professor Antropologia Social i
Cultural UdL)

I A MÉS A MÉS, A LA PLAÇA CÍVICA
DIMECRES 13

De 11.30 a 15:00:
Mercat dintercanvi
m de la UAB
A càrrec del Grup dIntermón Oxfa ció i medi
i del Grup de voluntariat de coopera
ambient de la FAS
. Campanya
Taller de transformació de roba
Roba Neta UAB.
iat de
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Fira dentitats i col·lectius vinc
Àfrica

