II Seminari internacional sobre migracions xineses a l’Estat Espanyol
13 i 14 de juliol del 2017.
Universitat Autònoma de Barcelona
En els darrers anys la mobilitat i els fluxos migratoris entre Xina i l’Estat Espanyol s’han
vist transformats a causa dels canvis estructurals globals i locals que estan propiciant
noves realitats i formes de mobilitat. L’emergència d’aquests nous fenòmens en relació
a la presencia de persones d’origen xinès a l’Estat Espanyol també té repercussions en
els vincles transnacionals entre ambdós països.
En aquest context, el seminari té com a objectiu reunir la recerca que s’està
desenvolupant actualment per tal d’examinar els canvis i les continuïtats en l’àmbit de
la migració xinesa a l’Estat Espanyol i detectar les necessitats investigadores per a
poder orientar les polítiques publiques.
Algunes de les línies de recerca proposades són les següents:
-

-

Noves mobilitats, trajectòries i direccions de la migració entre Xina i l’Estat
Espanyol.
Família i continuum generacional: La situació dels parents ascendents i
descendents dels migrants. Estructura demogràfica i cicle vital (infància,
joventut i vellesa).
Identitats, mobilitats i transnacionalisme.
Itineraris laborals i empresariat: noves formes d’ocupació i projectes
empresarials. Pràctiques econòmiques i inversions.
Migració i institucions polítiques: teixit associatiu i participació en la societat
espanyola i/o xinesa.
Àmbit ritual: practiques religioses, festivitats, etc.
Polítiques publiques i recerca aplicada: Necessitats, projectes i intervencions.
Mediació i llengües.
Pràctiques de salut i cura del cos: practiques transnacionals, usos dels serveis
públics i privats, mediació i interpretació.
Art, producció i representació cultural.
Mitjans de comunicació i xarxes socials.
Educació i transnacionalisme.

El taller està dirigit tant a acadèmics i investigadors com a professionals de l’àmbit de
les polítiques socials (administració pública i organitzacions no governamentals,
fundacions, etc.). Les presentacions seran avaluades per a la seva possible publicació.

Enviament de propostes
Enviar propostes abans del 30 d’abril del 2017 a l’adreça de correu electrònic
Irene.Masdeu @uab.cat.
Les propostes han d’incloure el material següent:
-

Resum de la presentació (màxim de 500 paraules).
Nota biogràfica de l’autor/a (màxim de 150 paraules).
Idiomes: Les presentacions i els resums poden ser en català, castellà o anglès.

Calendari:
-

Data límit d’enviament de propostes: 30 d’abril de 2017.
Notificació de les propostes acceptades: 28 de maig de 2017.
Enviament d’articles: 15 juny del 2017.
Dates del seminari: 13 - 14 de juliol del 2017.

Organitza: Grup de Recerca InterAsia, Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental CERAO, Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental,
Universitat Autònoma de Barcelona.

