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Simposi JOVIS 2015 

Joves entre tres móns: 
identitats i representacions 

 

Dijous, 19 de Novembre de 2015, 17 h. 
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Presentació 

El Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat (JOVIS) és un grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat 
de Catalunya. Reuneix professors-es i investigadors-es de les Facultats de Lletres, Dret, Economia i Turisme de la 
UdL, i centra la seva tasca en l’estudi de la joventut contemporània i les seves relacions amb la societat. JOVIS 
participa en activitats de docència (Master Interuniversitari en Joventut i Societat, Fòrum d’Estudis sobre Joventut), 
recerca (projectes nacionals i europeus) i transferència (consultoria per a la inserció social i professional dels joves).  

En l’actualitat JOVIS lidera dos projectes nacionals: un del Plan Nacional I+D+i sobre la Generació Indignada i un 
RecerCaixa sobre els joves que emigren a Londres. També participa en dos projectes europeus: un FP7 sobre els 
joves als països àrabs mediterranis i un H2020 sobre els impactes de la crisi a Europa i Amèrica Llatina. JOVIS acull 
investigadors estrangers: durant el curs 2015-16 ens visitaran sis investigadors pre i postdoctorals provinents de 
Mèxic, Brasil i Colòmbia. Recentment s’ha concedit a JOVIS una Red de Excelencia del Plan Nacional de I+D+i, 
liderant una xarxa en la qual hi participen altres 8 universitats espanyoles. 

El SIMPOSI es planteja com una activitat anual del grup de recerca per difondre les investigacions dutes a terme 
entre el món acadèmic, els organismes públics i les organitzacions juvenils. Aquest segon SIMPOSI se centra la 
joventut afrodescendent a cavall de tres continents, aprofitant la presencia d’un investigador brasiler que ens visita, 
la realització d’un projecte europeu sobre els joves a la Mediterrania àrab, i un interessantíssim documental 
participatiu promogut i protagonitzat per joves d’origen nordafricà a Lleida, amb la col·laboració d’educadors de 
carrer de l’Ajuntament de Lleida.  

Programa 

17:00. Obertura.  

Representant Ajuntament de Lleida 

Representant Secretaria de Joventut, Generalitat de Catalunya 

Representant Consell Local de la Joventut de Lleida 

Representant Universitat de Lleida 

17:15. Joves del Nord d'Àfrica: de marginalitzacions i òblits.  

José Sánchez García. JOVIS-UdL 

17:45. Juventudes, diásporas y expresiones identitarias en Brasil, Angola y Portugal.  

Frank Marcon. Universidade Federal de Sergipe, Brasil, investigador visitant JOVIS-UdL.  

18:15: Prestrena del Documental Participatiu Menos lobos (Ajuntament de Lleida, 2015) 

18:45. Taula de conversa: Joves africans entre tres móns 

Nogai Ndiaye (Associació Ndiatiguia) Moderadora 

Frank Marcon (UFS-JOVIS) 

José Sánchez (UdL-JOVIS) 

Joves participants al documental 

19:30. SYMPOSIUM: Cloenda al voltant d’una copa de cava o de most 


