
Els moviments migratoris, un 
dels reptes de l’Agenda 2030: 

les realitats africanes 
del segle XXI

27 de setembre
9.30-14.30 h / 16.30-19 h

VII JornAdEs

 Aula de Graus, bloc B, edifici 
Gaspar M. de Jovellanos

Durada: 12 h

Gratuïtes Places limitades

28 de setembre
9.30-14 h

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/.

cooperacio.uib.cat
Més informació i inscripcions:
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16.30 h “Representación de las 
migraciones en el cine y arte 
contemporáneos africanos y de la 
diáspora”, a càrrec de Beatriz Leal. 
Presenten: Rafel Gallego i Yolanda Serrano.

17.30 h Descans
18 h Teatre: No es país para negras, a 
càrrec de Silvia Albert Sopale. 
Lloc: sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de 

Colonya.

9.30 h Inauguració de les Jornades, 
a càrrec del doctor Llorenç Huguet, 
Rector de la Universitat de les Illes 
Balears, del senyor Antoni Servera, 
director general de Cooperació del 
Govern de les Illes Balears i del doctor 
Antoni Aguiló, vicerector de Campus, 
Cooperació i Universitat Saludable.
10 h “Formas y manifestaciones 
del neocolonialismo en África y 
perspectivas”, a càrrec de Mbuyi 

Kabunda. Presenta: Ana Mascaró.

11 h Descans

11.30 h Projeccions audiovisuals: 
“La transició cap als objectius de 
desenvolupament sostenible, uneix-te 
al moviment global”.
12 h “¿Quién eres tú que cruzas el 
Mediterráneo? Una aproximación a los 
flujos migratorios mixtos desde África 
hacia Europa”, a càrrec de Valentina 

Milano. Presenta: Ruth Escribano Dengra.

13 h Taller “Alianzas en el Feminismo 
Negro”, a càrrec d’Antoinette Torres. 

Presenta: Guillem Balboa.

sessió de matí 9.30-14.30 h

sessió d’horabaixa 16.30-19 h

27
 d

e 
se

te
m

br
e

9.30 h La defensa dels drets humans en els moviments migratoris del continent 
africà: Presentació de l’informe “Tras la frontera”, a càrrec d’Helena Maleno Garzón. 

Presenta: Margalida Capellà.

10.30 h Descans
11 h Espai de bones pràctiques d’acollida de persones refugiades, presentat i moderat 

per Dolça Feliu. 
• Programa d’incidència política i sensibilització de la plataforma Les Balears Acollim, a 
càrrec de Carlos Martín i Jean-François Cuennet.
• Programa de suport de la UB a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte, 
a càrrec de Xavier López.
• Un projecte per a l’acollida emocional de les persones refugiades, a càrrec de Santiago 
Stankovicde.
• Les entitats locals s’impliquen: incidència, cooperació, sensibilització i acollida, a càrrec 
d’Antònia Rosselló i de Marga Benajam.
• Més de 50.000 persones rescatades a la mar Mediterrània, a càrrec de Manuel Elviro.

12 h “África y las oportunidades de un régimen migratorio global”, a càrrec de Gonzalo 

Fanjul. Presenta: Maria Bel Pocoví.

13 h Activitat artística: Ubuntu, a càrrec de Victor Uwagba i companyia.
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sessió de matí 9.30-14 h


