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Durant el darrer any, el CEA va passar uns moments difícils des del punt de vista econòmic, 
cosa que va obligar a retallar alguns dels serveis que oferia als associats i a fer un gran esforç 
per mirar de trobar noves fonts d’ingressos. Afortunadament, sembla que les gestions han 

tingut èxit, i gràcies a l’ajut d’algunes institucions públiques el Centre té la continuïtat assegurada per 
al futur proper. 

Aquesta situació ha permès tornar de forma gradual a un funcionament més normalitzat, tot i que 
alguns serveis o activitats no podran ser recuperats. Ja s’han reiniciat o continuat les activitats que el 
CEA feia normalment (cursos, postgrau, jornades, recerca, etc). També, com veureu amb més detall 
en altres apartats de la memòria, s’ha iniciat el procés per transformar la revista Nova Africa del for-
mat imprès al format electrònic. El nostre espai web (www.centredestudisafricans.org) està essent 
renovat i actualitzat, i s’ha posat en marxa la creació d’un fons documental audiovisual. 

La memòria que esteu llegint, és un reflex d’un any de treball de l’equip tècnic del CEA, de la Junta, de 
les persones properes, dels col•laboradors i col•laboradores esporàdiques i de totes aquelles perso-
nes que amb el seu esforç, entusiasme, dedicació i paciència fan possible que l’entitat tiri endavant.

La memòria es divideix en apartats que corresponen als eixos de treball del CEA, en cada un hi ha 
els respectius projectes que s’han dut a terme durant l’any, i, en alguns casos que encara es duen a 
terme.

Destaquem l’amplicació i digitalització del Centre de Recursos audiovisuals, des del que també es pot 
tenir accés a la biblioteca digitalitzada.

També la recent posada en marxa dels butlletins electrònics i de les xarxes socials com a mitjans de 
difusió i comunicació de l’entitat. Ens podeu trobar al Twitter i al Facebook i estar al corrent de les 
activitats, propostes i projectes.

Sumari
1
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El Centre d’Estudis Africans (CEA) va ser 
fundat l’any 1989 a partir d’un grup de 
debat acollit a la Universitat de Barcelo-

na que va evolucionar fins a convertir-se en una 
associació sense afany de lucre.

En el marc del CEA s’inclouen persones inte-
ressades en conèixer la realitat africana, entre 
aquestes hi ha investigadors i universitaris que 
porten a terme les seves pròpies iniciatives. 
En aquest sentit, el CEA ofereix l’entorn ido-
ni per a l’ intercanvi a l’hora de donar incen-
tius als treballs individuals; des de projectes 
d’investigacions acadèmiques finançades per 
les respectives institucions fins a tesis doctorals 
i tesines, de forma que el CEA es converteix en 
un espai de reflexió, informació i comunicació. 

Des de fa anys, el CEA centra les seves accions 
en tres línies de treball que es materialitzen des 
de metodologies diverses com la investigació, 
la intervenció, la publicació, la formació, etc.
Entre els membres del CEA hi ha especialistes 

El CEA

de totes les branques, fet que afavoreix aproxi-
macions pluridisciplinars en les seves anàlisis i 
activitats. 

El CEA col•labora amb institucions europees, 
espanyoles i catalanes fet que es tradueix en 
ajudes puntuals per a projectes específics.

2

a.El coneixement, divul-
gació i sensibilització 
sobre les societats afri-
canes.

b.L’anàlisi de la imatge 
d’Àfrica, dels africans i 
de les minories cultu-
rals i la deconstrucció 
d’estereotips i prejudi-
cis.

c.Les migracions i els 
reptes que impliquen 
per a les societats 
europees, així com la 
interculturalitat com 
a resultat d’aquestes 
transformacions so-
cials i com a objectiu a 
assolir.

Els eixos de treball
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una agrupació de centres d’estudis africans de 
la Unió Europea. Cada Estat és representat a la 
xarxa per mitjà d’un o varis centres i la coor-
dinació entre centres i instituts d’investigació 
d’AEGIS permet organitzar activitats d’àmbit 
internacional, com per exemple les Escoles 
d’Estiu, intercanvis, propostes de doctorat 
europeu o relatives al programa Sòcrates. El 
CEA També és present a la Federació Catalana 
d’ONGs i, a través d’aquesta, a la Coordinadora 
Estatal d’ONGs. 

Les relacions del CEA

un ivers i ta ts
cent re

s  de  re
cerca

ong
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També disposa d’acords amb diferents univer-
sitats i entitats acadèmiques del país. Es rea-
litzen activitats conjuntes amb la Universitat 
Pompeu Fabra, col•laboracions diverses amb 
la Universitat de Barcelona, la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, 
el Grup d’Estudis Africans de la Universitat Au-
tònoma de Madrid, les universitats de Les Pal-
mes i de La Laguna, així com amb altres centres 
d’investigació. Entre aquests hi consta la Casa 
Àfrica inagurada a Las Palmas.

El Centre pertany a la xarxa europea AEGIS,  de 
la qual el CEA és cofundador; aquesta xarxa és 



El CEA compta amb personal administratiu 
per al seguiment de la gestió i el funcio-
nament diari del centre. Al mateix local 

s’ubiquen les aules i instal•lacions on es realit-
zen algunes de les activitats.

El CEA compta amb una junta directiva, esco-
llida anualment per l’Assemblea de Socis. Els 
càrrecs actuals són els següents:
President: Antonio Santamaria 
Vocal: Antoni Castel
Secretari General: Rafael Crespo 
Vocal: Ana Moya
Tresorer: Jordi Sant 
Vocal: Santi Petanas

Paral•lelament i de forma permanent el 
CEA compta amb un equip tècnic composat 
per:
Coordinadora del Centre: Lola López
Director de projectes: Eduard Gargallo

Organigrama            
i direcció

Administrativa i responsable 
control econòmic: Ana Moya

Durant el curs 2010-2011 el Director de Projec-
tes va deixar el càrrec i va entrar a fer aquesta 
tasca la Mireia Vehí, en el transcurs del mateix 
any, l’administrativa i responsable del control 
econòmic també va deixar el càrrec i va passar 
a desenvolupar-lo la Mònica Puig.

Les altres persones que componen l’equip tèc-
nic, participen dels diferents projectes i rea-
litzen reunions periòdiques de coordinació i 
seguiment. Són: Xavi Muñoz, Ana Moya, Carla 
Alsina, Maria Mateu, Rafa Crespo, Albert Farré, 
Eloisa Piñeiro, Manel Rebordosa, Oriol Andrés, 
Laura García i Maria Grande.

Volem fer un especial agraïment a Manel Caba-
llero, pel seu suport amb la gestió econòmica i 
a Fama Zra Zra, per la col•laboració amb el CEA.
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El CEA disposa d’un fons documental en 
varis formats especialitzat en l’Àfrica Sud-
sahariana. En els darrers anys de l’entitat 

l’àmbit de treball de les migracions està ad-
quirint importància i el material de consulta 
també està orientat en aquest camp.

Al 2006 es va iniciar el desenvolupament del 
projecte CRESA (Centre de Recursos Especia-
litzat en Societats Africanes), que té com a 
objectiu consolidar el fons documental i la bi-
blioteca especialitzada del centre i ampliar-ne 
i facilitar-ne l’accés al públic interessat. Durant 
el 2010-2011 s’ha completat la informatitza-
ció dels nous materials de la biblioteca afegint 
a la base de dades les revistes i documentació 

Serveis als socis,  
centre de 
documentació, 
comunicació

diversa. S’ha adquirit nou material informàtic 
i un important fons bibliogràfic per a millorar 
les prestacions de la biblioteca. Ha continuat la 
tasca, iniciada el 2006, de difusió de les publica-
cions i materials del CEA entre les biblioteques 
públiques de Catalunya.

Durant el curs 2010- 2011 s’està duent a terme 
una digitalització de tot el material audiovisual  
de què disposa l’entiat i s’està configurant un 
fons audiovisual de lliure consulta amb el su-
port del SOC i de Barcelona Solidària.

4.1. WEB 

És un espai virtual de comunicació, difusió i 
consulta de l’entitat. Des de d’aquest es pot es-
tar al dia de totes les activitats, publicacions i 
notícies del CEA . A la web es pot consultar tot 
el material tant de la biblioteca com del fons 
documental.

http://www.centredestudisafricans.org

4.2. BIBLIOTECA

Reuneix la documentació en llibres, retalls de 

4
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premsa, revistes 
especialitzades i 
accés a Internet. La 
consulta d’aquests ma-
terials, d’accés lliure, ha de 
ser realitzada en hores d’obertura del Centre, i 
és recomanable  contactar amb el personal del 
CEA per a qualsevol petició. No obstant això la 
pàgina web disposa d’un espai per a la consulta 
del material existent.

4.3. FONS DOCUMENTAL AUDIOVI-
SUAL

Amb la col•laboració i finançament del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el CEA ha tirat endavant 
el projecte d’un fons documental audiovisual.

Reuneix material audiovisual sistematitzat i or-
ganitzat per temàtiques. La consulta es pot fer 

mitjançant 
la web però 

el visionament ha 
de ser a la mateixa enti-
tat amb contacte previ amb el personal del CEA.

4.4. BUTLLETÍ

El CEA publica un butlletí cada tres mesos per 
als socis i sòcies. El butlletí és virtual i és una 
nova eina de comunicació i difusió de l’entitat. 
Tot el material que abans s’enviava als socis i 
sòcies en format paper ara es fa via internet i 
quan el número ja no és l’actual es penja a la 
web per a la lliure consulta de les persones inte-
ressades. El butlletí es composa de les notícies 
d’actualitat del CEA, de l’Àfrica Sud-sahariana i 
compta amb un full d’anàlisi.

El mes de juliol del present any sortirà el segon 
exemplar del butlletí.
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5.1. SEMINARI PER A PERIODIS-
TES ESPORTIUS

El dia 20 maig de 2010 el CEA va organitzar, 
amb el suport del Comissionat de Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, el 
Seminari per a Periodistes Esportius Sud-àfrica. 
Realitat i Imatge abans del Mundial. En vistes a 
la celebració del Mundial de Futbol a Sud-àfrica 
i la previsió d’un volum elevat d’informació so-
bre aquell país, l’objectiu del Seminari era ofe-
rir una visió general de la realitat política i so-
cioeconòmica de Sud-àfrica per tal d’ajudar els 
periodistes a proporcionar informacions acu-
rades i evitar les errades i els estereotips. Els 
professors del Seminari van ser l’Antoni Castel 
(UAB), l’Alfred Bosch (UPF) i la Lola López (CEA). 
Hi van assistir periodistes de diversos mitjans 

Activitats de 
formació i 
sensibilització

que tenien previst anar de corres-
ponsals al Mundial.

Durant els dies 30 de juny i 1 de 
juliol de 2010 es van celebrar les 
Jornades del CEA, amb el suport 
de l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament (ACCD). 
Aquest any el tema va ser Sud-
àfrica: Contextualització i Perspec-
tives. Seguint en la línia del Semi-
nari per a Periodistes, el CEA es va 
proposar fer unes Jornades sobre 
Sud-àfrica, en previsió que, a cau-
sa de la celebració del Mundial en 
aquell país, les notícies sobre ell es 
multiplicarien, i era probable que incorporessin 
errades, estereotips, etc. Les Jornades volien 
apropar la realitat de Sud-àfrica a la població 
catalana i mirar de contrarestar els efectes de 
la informació errònia o esbiaixada que es difon-
gués des d’altres àmbits. Els ponents van ser 
Antonio Santamaría (CEA i UAM), Alfred Bosch 
(UPF) i Ferriol Sòria (Fundació Ernest Lluch) i el 
coordinador Eduard Gargallo. Les actes de les 
intervencions es poden consultar al web del 
CEA.

5

11



5.2. CURS MONOGRÀFIC 50 ANYS 
D’INDEPENDÈNCIES AFRICANES

Entre el 26 d’octubre i el 9 de desembre de 
2010 es va celebrar a la Universitat Pom-
peu Fabra un curs monogràfic 
dedicat a la commemoració 
dels 50 anys de les indepen-
dències africanes. El curs, 
amb una assistència de 
12 alumnes,  va comp-
tar amb professores i 
professors del CEA, la 
Universitat de Lleida i 
la Universitat Autòno-
ma, entre d’altres, així 
com d’entitats africanistes 
i ONG d’arreu de Catalunya. 

El curs es va dividir en tres blocs. Un 
primer d’introductori que abordava, a nivell 
històric, el procés d’independència, formació i 
evolució dels estats africans. El segon, dedicat a 
tractar de manera concreta estats africans (Se-
negal, Guinea Equatorial, Madagascar, Ruanda, 

Uganda, Burundi, la República Democràtica del 
Congo, Madagascar, Burkina Fasso i Tanzània). I 
per últim, el curs va abordar temàtiques trans-
versals que afecten avui en dia al continent, 

com són les migracions, la cooperació al 
desenvolupament i els recursos na-

turals.

El curs, també va comptar 
amb la projecció de tres 
reportatges (Rainbow 
Nation, Memòria Negra i 
Els condemnats del mar) 
així com una sessió de 
debat final a càrrec del 

coordinador del curs Jor-
di Sant.

5.3. POSTGRAU EN 
SOCIETATS AFRICANES I 

DESENVOLUPAMENT 2011

Entre el mes de gener i el mes de juny de l’any 
2011 el CEA celebra la sisena edició del Curs i 
Diploma de Postgrau en Societats Africanes i 
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Desenvolupament. Enguany ha sigut amb el 
suport  de Barcelona Solidària. La coordinado-
ra ha estat la Lola López i el director acadèmic 
l’Alfred Bosch. S’han mantingut les hores de la 
darrera edició, 124 hores lectives i 200 hores de 
pràctiques.

Aquesta edició, amb una assistència de 35 
alumnes, compta d’una banda amb el format 
de Curs, amb una duració de 100 hores lecti-
ves, i que inclou els tres primers mòduls: el de 
Geografia i Història, el de Política i Economia i, 
finalment, el de Societat, Art i Cultura; i d’altra 
banda, el format Diploma, que dura 124 ho-
res lectives i 200 hores de pràctiques, i comp-
ta amb el quart mòdul de Societats Africanes i 
Desenvolupament. 

5.4. CURS DE FORMACIÓ ÀFRICA 
SUDSAHARIANA, ESPECIFICITATS 
CULTURALS I DESENVOLUPA-
MENT 

Aquest any el CEA ha volgut mantenir el Curs 
de Formació Àfrica sudsahariana, especificitats 

culturals i desenvolupament, del qual ja s’han 
realitzat 10 edicions, però oferint-lo a diver-
ses ciutats del territori català. Al llarg de 2011 
diverses edicions del Curs es realitzaran a Ta-
rragona i Reus. Els dies 11 i 18 de març ja s’ha 
dut a terme una edició del Curs a Girona, en 
col•laboració amb la Coordinadora d’ONG Soli-
dàries, i va comptar amb el següent  professo-
rat: Jean Pierre Malé, Remei Sipi, Mawa Ndia-
ye, Antoni Castel, Lola López i Albert Farré. La 
formació posava èmfasi en temes considerats 
d’interès per a la formació de professionals de 
la cooperació, encara que estava oberta a qual-
sevol persona interessada en el continent. Com 
en la resta d’edicions, ha estat molt ben avalua-
da pels alumnes. 

El Curs ha comptat amb el finançament de 
l’ACCD i era gratuït per als assistents.
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6.1.  CURS INTERCULTURALITAT 
I IDENTITAT COL•LECTIVA. LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA DIVERSITAT

Els dies 8, 15, 22 i 29 de juny de 2010 es va 
impartir el Curs de Formació Interculturali-
tat i identitat col•lectiva. La construcció de 
la diversitat, coordinat per la Maria Gran-
de. Les sessions es van dur a terme a la seu 
de la Federació Catalana d’ONGD (FCONGD) 
i s’adreçaven a alumnes universitaris, profes-
sionals que treballen en l’àmbit de la migració 
i la interculturalitat, professionals de serveis 
socials, mestres i professors, investigadors so-
cials i a tota aquella persona interessada en la 
temàtica.

Activitats           
relacionades 
amb la migració i        
la interculturalitat

En el curs s’abordaven els principals elements 
de la nostra societat que poden condicionar 
la interpretació i la construcció de la diversitat 
socio-cultural a Catalunya i a la resta de l’estat 
espanyol. Posant l’èmfasi en les condicions prè-
vies necessàries pel diàleg intercultural, amb 
l’objectiu de donar eines per a encarar la com-
plexitat i el dinamisme d’una societat diversa 
des d’un enfoc interculturalista.

Aquesta acció formativa va ser la primera 
d’una sèrie d’activitats programades pel Centre 
d’Estudis Africans que tenien com a objectiu la 
reflexió-acció en temes vinculats als processos 
migratoris, la construcció de l’alteritat i la inter-
culturalitat. 

El Curs es va finançar amb les matrícules dels 
alumnes.

6.2. CATALANS D’ORIGEN AFRICÀ 

El Curs Catalans d’origen africà. Diversitat de si-
tuacions és la segona activitat formativa sobre 
temes d’interculturalitat programada pel CEA. 
Des del 4 d’octubre fins el 3 de novembre es 
van desenvolupar una serie de conferències i 
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exposicions d’experiències viscudes que van 
apropar al públic a la realitat quotidiana de ciu-
tadans de diversos orígens presents a Catalun-
ya, en aquest cas els d’origen africà, concreta-
ment de l’Àfrica al Sud del Sàhara. El programa 
reflectia la diversitat de situacions d’aquestes 
persones, els seus problemes, els seus èxits, les 
seves aportacions a la societat catalana i les se-
ves estratègies i expectatives. 

El Curs es va realitzar als locals de Setem i es va 
finançar amb les matrícules dels alumnes. 

6.3.  TALLERS DE HIP HOP

Aquesta activitat, realitzada a escoles i 
centres cívics, treballa amb els joves com 
la relació entre les diverses cultures, al 
llarg de la història, ha donat lloc a ma- n i -
festacions culturals molt diverses. El hip-hop 
és un moviment cultural que mostra la diver-
sitat de  les arrels, les més importants vincu-
lades a la tradició africana i amb la població 
afroamericana. El taller, organitzat per espe-
cialistes en aquest àmbit, proposa als joves un 
exercici creatiu seguint l’estil musical vinculat 

al hip-hop i que apropa tradició oral africana, 
poètica (rima) amb argot juvenil i reivindicació 
social.

El Taller consta d’una xerrada sobre els orígens 
africans del hip-hop per part d’un antropòleg, 
una introducció a la música i l’estil de vida hip-
hop de mans d’ un artista equato-guineà, i per 
finalitzar, una MasterClass de hip-hop amb pro-
fessores de dansa. 

El taller està rebent una molt bona acollida en 
diferents àmbits de joves de Barcelona provín-

cia i fins i tot d’altres indrets com Madrid, 
on es va realitzar un taller en el marc d’ 

una trobada estatal d’ Intermón. Son tres 
anys ja els que portem realitzant el taller, 
podeu seguir les nostres passes a través 

del blog: http://www.tallerhiphopafrica.blogs-
pot.com/

6.4. PROJECTE POBLE-SEC 
Estratègies de participació normalitzada de les 
persones nouvingudes en espais ciutadans bar-
celonins: projecte pilot al barri del Poble-sec. 
1a i 2a part.
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L’objectiu d’aquest projecte ha estat promocio-
nar i incentivar la interacció sociocultural po-
sitiva entre antics i nous veïns i veïnes al barri 
barceloní del Poble-sec, promovent la partici-
pació normalitzada de col•lectius nouvinguts 
en activitats culturals i d’esbarjo al barri, alhora 
que s’estimula el reconeixement, la interrela-
ció i l’enriquiment mutu entre els veïns i veïnes 
del barri. La primera part del projecte va estar 
subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona, 
dins del Pla Municipal per la Interculturalitat. 
Es va dur a terme entre els mesos de setem-
bre de 2009 i juny de 2010 i es va centrar en la 
comunitat pakistanesa del barri. Va constar de 
dos eixos: 1) un estudi-diagnòstic per conèixer 
la realitat i el funcionament del barri, posant 
especial èmfasi en la realitat de la comunitat 
pakistanesa; 2) es van elaborar un seguit de 
propostes i s’en van desenvolupar algunes du-
rant el primer semestre de 2010, per exemple 
es va proposar i es va col.laborar en la jornada 
de portes obertes de l’Associació Sociocultural 
pakistanesa Faizan e Madina del Poble-sec. La 
segona part del projecte ha estat fi-
nançada pel districte de Sants Mon-
tjuïc i s’ha dut a terme entre setembre 
de 2010 i maig de 2011. S’han ampliat 

les propostes a altres comunitats del barri, amb 
el mateix objectiu de promoure el coneixement 
mutu i la interacció entre diverses comunitats 
del Poble-sec. El projecte tenia també per ob-
jectiu seguir treballant amb la comunitat pa-
kistanesa i entre altres activitats s’ha mediat 
amb el col.lectiu de joves pakistanesos del ba-
rri per trobar-los un espai on jugar al criquet. 
També s’han organitzat, en col.laboració amb 
la Taula de Convivència del barri, un seguit de 
xerrades i tallers amb la finalitat de promoure 
el coneixement sobre la diversitat existent al 
barri i els aspectes positius del foment de les 
relacions interculturals entre veïns i veïnes del 
barri. Aquestes xerrades i tallers s’han realitzat 
entre març i maig de 2011. 

6.5. PARTICIPACIÓ EN EL PLA BAR-
CELONA INTERCULTURALITAT

L’Ajuntament de Barcelona va presentar el 
25 de novembre de 2010 un programa clau 

dins del Pla Barcelona Interculturali-
tat (http://www.interculturalitat.cat/), 
l’estratègia per combatre els rumors 
que circulen al voltant de la diversitat 
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cultural i la migració. Coneixement, forma-
ció, reflexió-debat, nous instruments de co-
municació i interacció, són les claus d’aquest 
programa que pretén afavorir la convivència 
desmentint els tòpics relacionats amb la immi-
gració.

El Centre d’Estudis Africans va ser l’entitat se-
leccionada per l’Ajuntament de Barcelona per 
portar a terme tres de les principals actuacions 
que fonamenten l’estratègia antirumors: 

- Elaboració del Manual antirumors: comba-
tent estereotips sobre diversitat cultural a 
Barcelona.  Document base, sobre el qual es 
dissenyen d’altres actuacions com el guió del 
còmic “Blanca, Rosita , Barcelona” dibuixat 
per Gallardo. La idea del manual és analit-
zar i generar respostes a 12 dels principals 
rumors que corren per la ciutat. Des de la 
percepció d’invasió a la suposada no volun-
tat d’integració, passant per la incidència als 
serveis públics ( sanitat, serveis socials, edu-
cació,...). Seguint la perspectiva intercultural, 
el manual relata les vivències quotidianes de 
dos dones, la Rosita cuidadora de la Blanca en 
un barri popular de Barcelona; i com recullen 

i donen respostes a 
rumors a partir de la 
seva interacció per-
sonal amb el veïnat 
en diferents espais. 

- Disseny i realització de la Formació d’agents 
antirumors que, en paraules de Daniel de To-
rres, Comissionat de l’Alcaldia per a la Immi-
gració i el Diàleg Intercultural, “ens ajudaran a 
combatre aquests rumors que són clarament 
percepcions errònies que s’estan consolidant 
com a veritats “. Les sessions de formació es 
van iniciar el maig de 2010 i es perllongaran fins 
al maig de 2011. Es preveu que més de 500 per-
sones  rebran aquesta formació, pertanyents a 
diferents àmbits: associatiu, professionals de 
recursos municipals, així com veïns i veïnes a 
títol individual. Les persones que han rebut la 
formació són la base de la xarxa antirumors de 
Barcelona (http://www.bcnantirumors.cat/).

- Debats Ciutadans Com vivim junts en la 
diversitat?. També impulsats per la Direc-
ció d’Immigració i Diàleg Intercultural de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquests debats es 

Manual antirrum
ors

Formació d’agents antirrumors

Debats ciutadans
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conceben com espais de reflexió i expressió 
de els percepcions i opinions de la població de 
Barcelona sobre el que implica conviure en un 
entorn divers. Els debats estan oberts a totes 
les persones que vulguin participar-hi i interac-
cionar, també són moderats i dinamitzats per 
membres del CEA.

D’octubre a desembre de 2010 s’han realit-
zat 10 debats, un a cada districte de la ciu-
tat, i l’experiència tindrà continuïtat el 2011. 
Amb la intenció de portar aquests espais de 
diàleg a tota la ciutat de Barcelona, la Direcció 
d’Immigració té prevista la realització de més 
de 70 debats entre els mesos de febrer i setem-
bre que seguiran sent dinamitzats per un equip 
formats i coordinats pel CEA.

Totes aquestes actuacions s’emmarquen dins 
de la trajectòria del CEA de treball sobre este-
reotips, prejudicis i relacions interculturals. Pre-
cisament, la voluntat d’incidir en aquest àmbit 
va ser una de les raons de fundació del centre 
fa més de dues dècades. D’altres iniciatives pre-
cedents són el projecte europeu SAFI, del qual 
es generà un còmic o el projecte “Manifesta-

ciones artísticas de la diàspora negroafricana 
de Barcelona” (http://ceadiaspora2009.wor-
dpress.com/).  
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En aquest apartat presentem, de manera breu, 
la participació de membres del CEA en diferents 
actes i seminaris:

Seminari Crisi i reconstrucció a l’Àfrica 
negra

Universitat de Barcelona 
4-15 d’abril del 2011

Seminario. El Magreb y el Sahel dos ver-
tientes del Sahara

La Casa Encendida (Madrid)
Del 16 de febrero al 4 de marzo de 2011

Participació       
en altres cursos   
i seminaris

Seminari ÀFRICA:TAN ENFORA, tan a 
prop!

Seminari que acompanyava l’exposició sobre 
els projectes de cooperació per a 2010 a l’Àfrica.
3 i 4 de juny Pati exterior del Centre de Cultura 
SA NOSTRA (Mallorca)

II Jornadas internacionales. Movimien-
tos campesinos y transformaciones 

agrarias
Universidad Complutense de Madrid
(Grupo de Estudios Contemporáneos de Améri-
ca Latina - GECAL)
Universidad Autónoma de Madrid
(Dpto. de Historia Contemporánea)
15 y 16 de abril de 2010

7
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Programa del Curs i Diploma del Postgrau en Societats 
Africanes i Desenvolupament 2011 

Programes dels cursos, seminaris i postgrau
Annex I

Marc físic i Demografia  
Maria Prats
28 i 29 de gener

Prehistòria  
Albert Farré
4 i 5 de febrer

Historia Antiga  
Albert Farré
11 febrer

Període clàssic 
Albert Farré 
12 febrer

Tracta negrera 
Jordi Tomàs
18 de febrer

Primers contactes europeus  
Eduard Gargallo
19 de febrer

Colonització 
Alfred Bosch
25 i 26 de febrer

1)

MÒDUL 1: GEOGRAFIA I 
POBLACIÓ I HISTORIA
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De la descolonització 
Eduard Gargallo
4 de març

A l’actualitat 
Antoni Castel
5 de març

Estat-nació 
Ferran Iniesta
11 de març

Conflicte i gobernabilitat  
Itziar Ruiz-Giménez
12 de març

Migracions i economia 
Rafa Crespo
18 de març

Economia popula urbana  
Lola López
19 de març

África en la economía interna-
cional. Globalización e integra-
ción económica en el África al 
sur del Sáhara 
HEGOA (Eduardo Bidurratzaga 
i Karlos Pérez de Armiño)
Artur Colom
Del 25 de març al 9 d’abril 

MÒDUL 3: SOCIETAT, ART I 
CULTURA

Cosmovisió i religiositat 
Jean Bosco Botsho
15 d’abril 

Religió, identitat i noves tecno-
logies. La cultura dels joola de 
Casamance (Senegal) a Inter-
net 
Jordi Tomas 
16 abril

La qüestió dels pobles indíge-
nes a l’Àfrica. El cas dels San 
Eduard Gargallo 
29 d’abril

Convivència de poder modern 
i tradicional. El cas dels tribu-
nals a Moçambic 
Albert Farré
30 d’abril

Llengües africanes 
José Gómez Soliño 
6 de maig

Literatura oral i contemporània 
Remei Sipi 
7 de maig

Género en el África Subsaha-
riana: conceptualización y pa-
radigmas  
Soledad Vieitez 
13 i 14 de maig 

Cap a un nou art africà: la crea-
ció contemporània 
Elena Martínez-Jacquet  
20 de maig

MÒDUL 2: POLÍTICA 
I ECONOMIA 



22

PROFESSORAT
Maria Prats (UAB), Alfred Bosch (UPF), Ferran Iniesta (UB), Eduard Garga-

llo (ISCTE-Lisboa i CEA), Itziar Ruíz-Giménez (UAM), Eduardo Bidaurratzaga 

(HEGOA- UPV), Karlos Pérez de Armiño (HEGOA-UPV), Artur Colom (UAB), 

Soledad Vieitez (UG), Albert Farré (ISCTE-Lisboa i CEA), Jean Bosco Bots-

ho (Africat), Remei Sipi (E’Waiso Ipola), Inongo Vi-Makome (escriptor), 

José Gómez Soliño (ULL), Jordi Tomás (ISCTELisboa i CEA), Elena Martínez-

Jacquet (CIAPUPF), Lola López (CEA), Gustau Nerin (CEA), Jean Pierre Malé 

(Estudis), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM).

MÒDUL 4: SOCIETATS 
AFRICANES I DESENVO-

LUPAMENT 

Etnocentrisme i desenvolupa-
ment 
Lola López
27 de maig

Recursos naturals i transparència 
Jordi Sant
28 de maig 

Anàlisi crítica de “Cooperació i 
desenvolupament” 
Jean Pierre Malé 
3 de juny

Gènere i desenvolupament 
Soledad Vieitez  
4 de juny

Desenvolupament rural i agrí-
cola  
Antonio Santamaria 
10 de juny

Ajut humanitàri 
Itziar Ruiz-Gimenez 
11 de juny

Modernitat i tradició a l’Àfrica
Ferran Iniesta 
17 de juny
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Migracions negroafricanes
Rutes de migració negroafricana cap a Espanya
Historia d’aquests col•lectius a Catalunya

Llei d’estrangeria
Reglaments i la seva aplicació
Debat: incidència en la vida quotidiana de les 
persones immigrades    

  

Migrants africans i les seves estrategies en 
situació de precarietat
Estudi: Vivint als carrers de Barcelona
Nómades del segle XXI. De Dakar a la venda 
ambulant

Imatges del Sur, imatges dels migrants
Àfrica al nostre imaginari
La immigració africana als mitjans de comuni-
cació 

Creació i pràctica d’espais
El paper de les associacions en la integració 
dels joves de la comunitat
La practica dels espais urbans per les comuni-
tats d’origen africà

Associacionisme i altres recursos comunitàris
La experiència de l’Associació Catalana de Resi-
dents Senegalesos
Xarxes de dones migrades. Re-construint alian-
ces
Agents de salut i mediadors interculturals

Programa del Curs Catalans d’Origen Africà. 
Diversitat de Situacions 2)
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Acomodació a noves realitats
Iniciatives económiques a Catalunya en relació 
amb el pais d’origen 

Diàspora negroafricana a Barcelona
Manifestacions artístiques de la diàspora ne-
groafricana a Barcelona
Documental “Expressions de l’Àfrica Negra a 
Barcelona”

Ponents
Rafa Crespo, Historiador. 

Elisabet Pineda i Xavier Muñoz, Advocats. 

Laura García, Enginyera medio-ambiental. 

Rashid Yousuf, Músic i mediador intercultural. 

Mamadou Diagne, Mestre i mantero. 

Lola López, Antropòloga. 

Maria Grande, Arquitecta. 

Irene Yamba, Presidenta Associació E’Waiso Ipola. 

Bombo N’Dir, Mediadora intercultural. 

Mawa Ndiaye, Treballador social. 

Jean David Kouassigan, Marketing-Manager. 

Karl Clodius, Restaurador. 

Tania Adam, Co-realizadora de documental. 

Chiky Flow, Beat box.
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Construcció de l’altre i del nosaltres
Cultura i identitat cultural 
De què parlem quan parlem de l’altre i de no-
saltres  

Estereotips i prejudicis
Què són i com construïm els estereotips i els 
prejudicis
Clasificació social de l’immigrat a través dels es-
tereotips i els prejudicis   

Identitat(s) col•lectives, diversitat(s) i migra-
cions a Catalunya
Els moviments migratoris i Catalunya
Diversitat cultural i noves identitats     

Diàleg intercultural
De l’assimilació a l’interculturalisme
La interculturalitat, construir una societat di-
versa des del diàleg     

Programa del Curs Interculturalitat i Identitat 
Col·lectiva. La construcció de la Diversitat3)

Ponents
Lola López, Antropòloga. 

Maria Mateu, Master en Relaciones Interculturales. 

Rafa Crespo, Historiador. 



Programa del Curs Monogràfic: 50 Anys 
d’Independències Africanes4)
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26 d’octubre
Colonialisme i independències
Eduard Gargallo - Doctor en 
Història. Centre d’Estudis Afri-
cans (CEA)

28 d’octubre
L’estat africà després de la 
Guerra Freda
Albert Farré - Doctor en
Antropologia. Centre d’Estudis
Africans (CEA)

MÒDUL II: ESTUDIS DE 
CAS, PAÍS PER PAÍS

29 d’octubre
Madagascar
Albert Roca - Doctor en His-
tòria. Universitat de Lleida

2 novembre
Burkina Fasso
Lola López - Antropòloga. Cen-
tre d’Estudis Africans

9 de novembre
Guinea Equatorial
Remei Sipi - Escriptora. E’Waiso 
Ipola

11 novembre
Tanzània
Rafa Crespo - Historiador. Cen-
tre d’Estudis Africans (CEA)

16 novembre*
Senegal
Mawa Ndiaye - Treballador 

Social. Associació Catalana de 
Residents Senegalesos.

18 novembre
Els Grans Llacs
Antoni Castel - Doctor en Cièn-
cies de la Comunicació. Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

23 de novembre
La RDC
Rita Huybens - Presidenta de la 
Lliga dels Drets dels Pobles

MÒDUL I: 
INTRODUCCIÓ

* El curs comptarà amb dues sessions complementàries de 
videofòrum els dies 14 i 16 de novembre, on es projectaran 
els reportatges Memòria Negra i Rainbow Nation.
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PONENTS
Eduard Gargallo (ISCTE-Lisboa i CEA), Albert Farré (ISCTE-Lisboa i CEA), Al-

bert Roca (UdL), Lola López (CEA), Remei Sipi (E’Waiso Ipola), Rafa Crespo 

(CEA), Mawa Ndiaye (Associació Catalana de Residents Senegalesos), An-

toni Castel (UAB), Rita Huybens (Lliga dels Drets dels Pobles), Jordi Sant 

(CEA), Alfred Bosch (UPF).

MÒDUL III: PASSAT, 
PRESENT I FUTUR: 

VELLS PROBLEMES I 
NOVES OPORTUNITATS

25 novembre
Recursos naturals
Jordi Sant - Historiador. Centre
d’Estudis Africans (CEA)

30 novembre
Cooperació al desenvolupa-
ment
Lola López - Antropòloga. Cen-
tre d’Estudis Africans

2 desembre
Migracions
Rafa Crespo - Historiador. Cen-
tre d’Estudis Africans (CEA)

9 de desembre
Debat final:
A l’Àfrica no li passa res?
Alfred Bosch - Doctor en His-
tòria. Universitat Pompeu Fa-
bra.
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Curs Monogràfic: 50 anys d’independències africanes

Material de difusió
Annex II

1)
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Seminari Crisi i Reconstrucció a l’Àfrica Negra2)
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Curs i Diploma del Postgrau en Societats Africanes i 
Desenvolupament 20113)
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Interculturalitat i Identitat Col·lectiva. 
La construcció de la diversitat4)
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Catalans d’Origen Africà. Diversitat de Situacions5)
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Taller de Hip Hop6)
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