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Tinc el plaer de presentar la Memòria 2016 del CEA, 
organització que porta 30 anys investigant i difonent 
l'africanisme i la perspectiva intercultural en diferents sectors, 
tant acadèmics com socials.

Com és costum, la ruta per la memòria comença amb la 
presentació dels principis actius del CEA, del que ens 
caracteritza, dels àmbits de treball, així  com de les persones 
que formen l'organigrama, la direcció i l’equip de 
col·laboradores.

Després de la dimensió presencial passem a conèixer la 
dimensió virtual i de recursos del centre, les publicacions, les 
diferents activitats de formació i sensibilització sobre el 
continent africà i les activitats relacionades amb les migracions i
la interculturalitat. La màxima que intentem aplicar és: 
mantenir  activitats centrals i de continuïtat, al mateix temps 
que obrim noves vies d'actuació, i aquí en tenim 3 exemples: 
formació de professionals d'empreses que treballen a l'Àfrica, la
iniciativa Estudis africans, creant xarxes de relació amb les entitats 
catalanes, vinculat al Postgrau, i que té com a objectiu 
promoure una Xarxa de relació i treball entre les entitats 
catalanes de desenvolupament i els alumnes del Postgrau i 
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cursos d’especialització, o el Projecte d’Aprenentatge i Servei: «El 
meu Baró divers» o "Jo també soc referent".

Una de les marques d'identitat del CEA és la voluntat 
d’establir, mantenir i ampliar els vincles i el treball en comú 
amb entitats i institucions que generen iniciatives africanistes a 
tots els nivells: formació, recerca, conscienciació i visibilització 
d'Àfrica i de les relacions interculturals a nivell de Catalunya i 
de l’Estat Espanyol, altres estats i societats.  A la memòria 
trobareu un petit recull del conjunt creixent de col·laboracions
en xarxa amb multiplicitat d'agents públics i privats. Sense 
oblidar la dimensió reivindicativa com la implicació del CEA en 
la Dinamització d’una plataforma ciutadana per demanar més 
oferta universitària en docència i recerca sobre el continent africà. 
Mentre consolidem  col·laboracions com la participació al 
Col·lectiu i+. I també presentem projectes de futur com el 
Festival de Cinema Africà de Barcelona. que s'organitzarà al 2017,  
que estem impulsant conjuntament amb altres entitats i 
especialistes.

Vull tancar la presentació de la memòria reconeixent i agraint, 
amb intensitat, la dedicació i feina de qualitat de tot l'equip 
tècnic i les persones participants en els projectes i serveis, que 
un any més han aconseguit mantenir en peu el CEA, en uns 
temps poc favorable per aventures com la nostra. Seguim 
caminant !!!

Fins al proper any, ens trobem per aquests camins africanistes 
interculturals.  

Rafael Crespo Ubero

Secretari General Centre d'Estudis Africans i 
Interculturals
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 Qui som? 

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació 
dedicada a l’estudi i  la divulgació sobre el continent africà. 
Creat l’any 1987 per l’impuls d’un grup de debat dins la 
Universitat de Barcelona es constituí, dos anys després, en 
associació sense ànim de lucre.

El CEA realitza estudis i projectes sobre les realitats africanes, 
amb un especial èmfasi en la divulgació i la sensibilització.

 Línies de treball 

 Estudi, formació i sensibilització sobre societats 
africanes.

 Anàlisi de la imatge d’Àfrica i dels africans i 
deconstrucció d’estereotips i prejudicis.

 Les migracions i els reptes que implica per a les 
societats europees, així com la interculturalitat com a 
resultat d’aquestes transformacions socials i com a 
objectiu a assolir. 

El CEA col·labora amb institucions, universitats, associacions i 
col. lectius, tot cercant l’eficàcia i la potenciació de les 
actuacions que  desenvolupa. En l’àmbit més acadèmic, és 
membre fundacional de la Xarxa Europea de Centres d’Estudis 
Africans (AEGIS) que agrupa  institucions de recerca africanista
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de diversos estats de la Unió Europea. 

 El que ens diferencia 

 30 anys d’experiència en l’estudi i coneixement de les 
societats africanes.

 Un equip d’especialistes de tots els àmbits que 
afavoreix una aproximació pluridisciplinar.

 Una relació de diàleg amb les societats africanes que 
ens permet revisar valors i conceptes d’Occident i 
incorporar una visió crítica de les relacions Nord – 
Sud.

  Aposta per un model intercultural en l’abordatge de la 
diversitat cultural que també inclogui una visió crítica 
de les relacions Nord-Sud.

 Organigrama i direcció 

El CEA compta amb personal administratiu per al seguiment de
la gestió i el funcionament diari del Centre. 

El CEA compta també amb una junta directiva, escollida 
anualment per l’Assemblea de Socis. 

Paral·lelament i de forma permanent el CEA compta amb un 
equip tècnic composat per:

Tècniques de projectes: Jessica González i Ana Moya.

Gestió i Administració: Fama Zra.

Les altres persones que componen l'equip tècnic, participen 
dels diferents projectes i realitzen reunions periòdiques de 
coordinació i seguiment. Són: Carlos Bajo, Pau Llonch, Maria 
Mateu, Albert Farré, Jordi Tomás, Shanti Valls, Maria Tobeña, 
Xoan Vázquez i Rosa Cardús. 

També volem agrair la col·laboració un any més de l'equip de 
voluntaris i voluntàries del CEA. Aquest 2016 volem agrair 
especialment a les persones que s'han incorporat a aquest 
equip: Toni López, Jordi López i Parisia Barker.
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Càrrecs directius

President: Albert Roca

Secretari General: Rafael Crespo

Tresorer: Manuel Caballero

Vocal: María Grande

Vocal: Eduard Gargallo

Vocal: Mireia Vehí



 Comunicació, Web i Xarxes Socials 

Durant l'any 2016 es pot considerar que s'ha estabilitzat 
completament el funcionament i la gestió la nova web, que es 
va posar en marxa el 2014. De la mateixa manera, la gestió de 
les xarxes socials ha experimentat un canvi important i s'ha 
modificat el sistema d'aquesta gestió: durant aquest any 2016 
els membre de l'equip s'han fet càrreg del manteniment dels 
perfils de manera conjunta.

Ja no és només una persona la que gestiona aquestes xarxes. 
Amb el recorregut dels darrers anys, les competències digitals 
de les darreres incorporacions de l'equip i les dinàmiques 
adquirides des de que es van posar en marxa aquests perfils 
aquesta gestió col·lectiva s'ha fet viable. El resultat es pot 
considerar satisfactori, tot i que no es pot perdre de vista la 
necessitat de mantenir unes directrius clares en la gestió de les
xarxes. 

En el futur seria desitjable poder destinar recursos a la 
comunicació on line del centre, perquè és la seve principal eina
de difusió. Tot i que és adequada la implicació de diferents 
membres de l'equip a l'actualització i el manteniment de les 
xarxes i de la web, és recomanable que hi hagi una persona que
pugui coordinar totes aquestes tasques i garantir la consecució 
dels objectius. 

El seguiment dels perfils del Centre a les xarxes socials ha 
continuat augmentant. Ara mateix, el CEA compta amb més de
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6.000 seguidors a través de la pàgina de Facebook i més de 
2.100 seguidors a Twitter.

El perfil d'utilització d'aquestes xarxes compleix 
bàsicament amb un objectiu de difusió de l'activitat de 
l'organització. Les xarxes socials serveixen per millorar la 
visibilitat del Centre.

 Butlletí 2016 

L’any 2016 ha estat un any una tant irregular del butlletí, amb 
complicacions en l’edició i la publicació. Tot i així, en quant a 
contingut, considerem que l’aportació dels col·laboradors, 
col·laboradores i les signatures convidades ha estat molt 
enriquidora per al debat sobre els temes africanistes al nostre 
entorn.

Les dificultats que ens hem trobat han estat les pròpies d’una 
activitat gestionada exclusivament des del voluntariat i amb una
trajectòria ja de sis anys. És per això que l’equip de 
coordinació, liderat pel Jordi Sant i el Fernando Díaz des del 
2011, ha volgut donar pas a un nou equip, composat per 
l’Antonio López i el Jordi El Mariachet, als qui desitgem sort i 
encert, i els agraïm que hagin fet aquest pas, agafant la 
responsabilitat.

Encetarem la nova etapa del butlletí al Gener de 2017, amb la 
mateixa voluntat d’oferir informació i anàlisi sobre el continent
africà i sobre la multiculturalitat a tots els socis i totes les 
sòcies del CEA.

 Nova Africa 

Durant el curs 2015-2016 s'han publicat dos números de la 
revista . El número 32 dedicat a la publicació de les ponències 
de les Jornades  «Àrees protegides, biodiversitat i comunitats: 
aprenent de les experiències de conservació a l'Àfrica» i el 
número 33 dedicat a la publicació de les ponències de les 
Jornades «Pobles, Identitat i Estat a l’Àfrica: els moviments 
secessionistes». 
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 Postgrau en Societats Africanes. Singularitats i 
Mundialització, 2015-2016  

Com cada any, amb la intenció d’ampliar els espais de 
coneixement sobre el món africà, la Facultat d’Humanitats de la
Universitat Pompeu Fabra i el Centre d'Estudis Africans van 
oferir el Curs i  Diploma de Postgrau per a tots aquells 
alumnes interessats en descobrir noves realitats des d’una 
perspectiva pluridisciplinar. L’objectiu de la formació és donar 
una visió general i alhora aprofundida sobre els aspectes més 
destacats del passat i el present del continent africà. S’analitzen
les característiques de les societats africanes mitjançant l’estudi
de la seva història, política, economia i diversitat cultural.

Entre el mes de gener i el mes de juny de l’any 2016 vam 
realitzar una nova edició del Curs i Diploma de Postgrau en 
Societats Africanes, dirigit per Eduard Gargallo, membre de 
l'equip del CEA. El curs ha constat de 130 hores lectives. Més 
de vint docents s’han encarregat de les 41 sessions. Aquesta 
edició, amb una assistència de 26 alumnes provinents de 
disciplines molt diverses (Geografia, Ciències Econòmiques, 
Sociologia, Història, Ciències Polítiques, Periodisme, 
Psicopedagogia, Educació Social, Humanitats, Infermeria, 
Enginyeria Tècnica Topogràfica, Comunicació Audiovisual, 
Enginyeria Industrial, Màrketing, Traducció i interpretació, 
Antropologia, Treball Social, Estudis Àrabs i Hebreus, Publicitat
i Relacions Públiques), ha comptat d’una banda amb el format 
de Curs, amb una duració de 104 hores lectives (10 crèdits), i 
que inclou els tres primers mòduls: el de Geografia i Història, 
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el de Política i Economia i, finalment, el de Societat, Art i 
Cultura; i d’altra banda, el format Diploma, que dura 130 hores
lectives (12 crèdits) i 200 hores de pràctiques (8 crèdits), i 
compta amb el quart mòdul de Societats Africanes, 
Singularitats i Mundialització. 

Per tal que els alumnes puguin involucrar-se en la pràctica 
diària del món de la Cooperació al desenvolupament en l’àmbit
africà i d'altres àmbits de treball, realitzen unes pràctiques de 
200 hores de dedicació efectiva a les tasques en una ONGD, 
entitat o institució prèviament concertada per l’alumne i 
aprovada per la direcció del Curs. Les pràctiques compten amb
un sistema de seguiment i avaluació propi. Com a pràctiques 
també es pot fer una investigació relacionada amb els temes 
tractats al Postgrau i que pot estar dirigida per un 
coordinador/a acadèmic o pel responsable d’una ONG, entitat 
o institució en col·laboració amb el responsable acadèmic del 
Postgrau. Amb això es vol incentivar la recerca sobre el 
continent i la recerca aplicada.

La valoració global per part dels i les estudiants del postgrau ha
estat molt positiva, i les valoracions dels estudiants es tenen 
sempre en compte a l'hora de configurar el programa de les 
noves edicions. 

L'edició 2015/2016 del Postgrau ha format part del projecte 
«Drets Humans a l'Àfrica. Singularitats i mundialització», que ha
comptat amb el suport de l'ACCD.

 Jornada Àfrica Negra: Noves mirades 2016 

El 14 de juny es va celebrar l'espai cultural La Createca de 
Barcelona una nova edició de la Jornada Àfrica Negra: Noves 
mirades 2016. 

Des de la seva creació, el Centre d'Estudis Africans i 
Interculturals (CEA) treballa per a la superació del 
desconeixement i la visió estereotipada que sovint des de 
Catalunya, com des de la resta d'Europa, es té d'Àfrica. En 
aquesta línia s'emmarca la Jornada Àfrica Negra. Noves 
mirades, que l'any 2016 va celebrar la seva sisena edició. L'acte 
està vinculat al Postgrau en Societats Africanes. Singularitats i 
Mundialització, del CEA i la Universitat Pompeu Fabra i el seu 
objectiu és donar a conèixer les recerques d'investigadors 
novells. L'eix central de la Jornada és, doncs, la presentació per
part dels seus autors dels treballs de recerca més destacats 
realitzats en el marc de l'anterior edició del postgrau.
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La Jornada vol ser a la vegada un espai de trobada de persones 
interessades en la recerca en el marc de l’Àfrica Negra per tal 
de compartir experiències, coneixements i contactes. En 
aquesta ocasió, el públic assistent estava format per més de 
trenta  persones.

A la Jornada es van presentar tres treballs: 

• Diana Berruezo, La población africana  en la literatura española 
de los siglos XVI y XVII

• Cèlia Rufes,  El kurubi, anàlisi d’una festa a Côte d’Ivoire

• Irina Pardo,  L’alcoholisme al Senegal actual

Després del torn de preguntes, i seguint la línia de les anteriors
edicions, es va fer una activitat addicional, enguany la 
presentació  de dos llibres: 

Reis negres, cabells blancs, terra vermella. Homenatge al professor 
d’història d’Àfrica Ferran Iniesta i Vernet, a càrrec d’Albert Farré, 
Investigador de la Universitat de Brasília.

Detrás del ébola. Una aproximación multidisciplinar a una cuestión 
global, a càrrec  d’Òscar Mateos, professor de Relacions  
Internacionals de Blanquerna-URL.

L'edició 2016 de les «Noves Mirades» ha format també part 
del projecte «Drets Humans a l'Àfrica. Singularitats i 
mundialització», que ha comptat amb el suport de l'ACCD.

 Estudis africans, creant xarxes de relació amb les 
entitats catalanes 

Aquesta iniciativa és un nou projecte vinculat al Postgrau en 
Societats Africanes (CEA-UPF) i finançat per la Direcció de 
Relacions Internacionals i Cooperació de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

El projecte té com a objectiu promoure un canvi a nivell 
col·lectiu i educatiu que porti a la creació d’una Xarxa de 
relació i treball entre les entitats catalanes de desenvolupament
i els alumnes dels postgraus i cursos d’especialització sobre 
Àfrica Negra a Catalunya que ofereixi als i les alumnes eines 
per mostrar la complexitat de les societats africanes i fomenti 
la realització d’investigacions que tinguin la seva aplicació 
pràctica i de millora en el treball d’entitats catalanes dedicades 
a la recerca, el desenvolupament i/o la interculturalitat. El 
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projecte va aconseguir la creació de 13 tàndems entre 
estudiants del postgrau, tutors/tutores especialitzats i entitats 
catalanes. Entre les entitats participants es troben Enginyers 
Sense Fronteres, Wiriko - Artes y culturas africanas, LISA, 
GESA - Grup d'Estudis de Societats Africanes, Acción Contra 
el Hambre, SDRCA, Societat per la Difusió de les Realitats 
Culturals Africanes, Espai Avinyó i CEA. Una altra activitat del 
projecte ha estat treballar per la creació d'una plataforma 
ciutadana que demani l'existència a les Universitats catalanes 
d'un departament universitari que es dediqui als estudis 
africans, visibilitzar la necessitat d'aquests estudis i reivindicar-
los. 

 Participació a la Xarxa AEGIS 

El CEA és membre fundador de la Xarxa AEGIS (Africa-Europe
Group for Interdisciplinary Studies). Els objectius de la xarxa 
AEGIS són compartir els recursos intel·lectuals per a la 
recerca i l’ensenyament, contribuir a l’emergència de nous 
conceptes i temes de investigació, valoritzar i difondre els 
coneixements sobre l’Àfrica, acompanyar la recerca i afavorir 
els intercanvis institucionals d’estudiants, professors i 
investigadors i promoure les tècniques interdisciplinaris 
d’estudis africans. AEGIS organitza un Plenari Anual i àmbits de
debat i trobada internacionals, les ECAS (European 
Conferences on African Studies), que es realitzen en diferents 
ciutats europees. 

 Dones Diverses i amb Lluites Compartides 

Des de la Xarxa de Consum Solidari (XCS), en col·laboració 
amb el CEA, es van plantejar unes jornades de treball per 
debatre al voltant del matrimoni forçat, emmarcades dins del 
projecte de la XCS “Garantir el dret a una vida lliure de violència 
de gènere per les dones de la regió de Kolda (Senegal)”, finançat 
per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD).

El projecte incideix, principalment, en dotar les dones i les 
organitzacions de dones d’aquesta regió dels instruments 
necessaris per a que siguin coneixedores dels seus drets, així 
com l’enfortiment de les seves organitzacions i electes locals 
per tal que defensin aquests drets davant les instàncies 
públiques i de decisió política. Aquestes accions estan 
principalment dirigides a conscienciar sobre com el matrimoni 
forçat, una pràctica estesa a la regió senegalesa de Kolda, 
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vulnera el seus drets i és una expressió més de violència contra
les dones.

Més enllà de les activitats previstes a Senegal, el projecte ha 
previst accions d’incidència a Catalunya, i és concretament en 
aquest context on s’emmarquen les Jornades de treball, 
organitzades per la Xarxa de Consum Solidari, amb la 
col·laboració del CEA. Aquestes jornades, en un format de 
Workshop, s'han plantejat com a punt de trobada de veus 
femenines d’orígens diversos (Senegal, Gàmbia, Índia, Pakistan i
Catalunya), en un marc de treball tranquil i en confiança per tal
que les  dones  de  diferents  col·lectius compartissin les seves 
experiències en relació a la pràctica del matrimoni forçat, 
intentant, en l’exercici, arribar a accions de consens per a la 
seva eradicació. 

Com a resultat d'aquest Workshop hem publicat un document 
que constitueix l’objectiu final de les Jornades: la materialització
d’aquesta experiència d’intercanvi i de debat d’unes Dones 
Diverses i amb Lluites Compartides, que esdevé una eina que 
hauria de ser de referència per a tots els actors socials i 
institucionals implicats en la lluita contra el Matrimoni Forçat i 
la defensa dels drets humans en general, fent arribar tot un 
conjunt de recomanacions a nivell de Catalunya i que aquestes 
es tinguin en compte en les diferents polítiques tant de gènere 
com de cooperació. Es tracta, per tant, d’un instrument 
d’anàlisi de la pràctica del Matrimoni Forçat, basat en les 
conclusions de les Jornades, fruit del consens i l’esforç en 
oferir recomanacions per unes estratègies d’acció sorgides de 
les veus de les pròpies dones.

 “Empoderant a la dona camperola a la Província 
d'Inhambane per al lideratge en la gestió de l'aigua i la 
promoció agropecuària i acompanyament a la UNAC 
a l'impuls de la seva Política de Gènere” 

L'entitat Enginyers Sense Fronteres (ESF) ha portat a terme 
aquest projecte, finançat per l'ACCD, en col·laboració amb el 
CEA.  La implicació del Centre en el projecte ha estat la 
d'identificar i seleccionar un estudiant del Diploma de Postgrau
en Societats Africanes (CEA-UPF) per tal que iniciï un treball 
en l’àmbit de la recerca i l’ especialització temàtica en relació a 
la zona d’ execució del projecte a Funhalouro (Moçambic). A 
més a més, el CEA s'ha encarregat del seguiment, tutoria i 
acompanyament de l’alumne i de la revisió i creació de 
materials per a les publicacions relacionades amb el projecte. 
L'alumne seleccionat va realitzar la seva investigació tutoritzat 
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per la professora Soledad Vieitez, especialista en gènere i en 
Moçambic. Els resultats de la investigació es van presentar el 
17 de gener de 2017

 Projecte d’Aprenentatge i Servei: “El meu Baró 
divers” 

Aquest any hem apostat pels projectes d'Aprenentatge i servei,
iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per a la transformació 
de les aules i que es veu recolzat per la subvenció que rebem 
en la convocatòria del 2016 de Barcelona Solidària. És una 
proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual
els i les participants es formen treballant sobre les necessitats 
reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Amb la idea de 
crear un mapa d'entitats interculturals i acostar l'entorn 
multicultural als alumnes de l'Escola L'Esperança del barri de 
Baró de Viver (Sant Andreu), hem organitzat un projecte que 
arrenca al novembre d’enguany posant en contacte noves 
entitats i creant xarxes de col·laboració. No serà fins al febrer 
de 2017 que començarà a prendre forma amb la participació 
dels alumnes de 4º de l'ESO de l’Escola.

 Curs “Àfrica Negra. Reinventant l’espai urbà” i 
Jornades “Africans a Europa: una llarga història” 

El CEA té previst oferir el Curs de Formació On Line: Àfrica 
Negra. Reinventant l’espai urbà. Aquest Curs vol proporcionar 
una visió general sobre el fenomen urbà a l’Àfrica, fent un breu
repàs a la història urbana del continent i, sobretot, analitzant la
situació de la ciutat africana a finals del segle XX i principis del 
XXI. Qüestions com la migració del camp a la ciutat, els serveis
urbans, el paper de les dones, l’economia urbana o la 
construcció de l’espai social hi seran tractades de forma 
destacada.  Està previst que el Curs comenci al setembre del 
2017. Aquesta activitat compta amb el suport del Programa 
Barcelona Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, també amb el suport del Programa Barcelona 
Solidària, està previst realitzar unes Jornades amb el títol de 
Africans a Europa: una llarga història. Les Jornades volen mostrar
com, contràriament a la visió més generalitzada, la presència 
dels africans a Europa no és un fenomen recent, sinó que té 
una llarga història, que implica l’arribada d’africans no només 
com a treballadors, sinó també com a ambaixadors, 
comerciants, estudiants o intel·lectuals. Molts d’ells es van 
instal·lar a ciutats europees, fent aportacions a l’espai i a la 
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cultura urbanes del seu temps. Les Jornades tindran lloc a 
primers de juliol de 2017.

 Dinamització d’una plataforma ciutadana per 
demanar més oferta universitària en docència i 
recerca sobre el continent africà 

Entre el gener i el setembre de 2016 s'han assolit els objectius 
previstos en aquesta primera fase de formació d'una plataforma
ciutadana per demanar més oferta universitària en docència i 
recerca sobre el continent africà.

S’han contactat diferents entitats i grups de recerca consolidats
amb experiència en activitats professionals en el continent 
africà. L'objectiu era explicar-los la iniciativa de la creació d'una
plataforma ciutadana, i recollir idees i impressions per 
proposar un text que recollís els interessos generals d'aquesta 
plataforma.

Les entitats contactades han estat: Medicus Mundi Catalunya, 
Enginyers sense Fronteres, Arquitectes sense Fronteres, 
Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC, 
Fundació Solidaritat UB, Centre de Cooperació de la UAB, 
Departament de Geografia de la UAB (Prof. Maria Prats), 
Departament d'Antropologia de la UB (Grup de Recerca 
Consolidat Grecs), Departament d'Història de la UB (Grup de 
Recerca Consolidat GESA), Facultat d'Humanitats de la URV 
(Degà Josep Sánchez Cervelló i Grup de Recerca CECOS), 
CSIC Milà i Fontanals (Prof Josep Martí, Escola d'Infermeria de 
la Universitat de Lleida (Prof. Álvaro Alconada).

A finals de Febrer es va realitzar un taula rodona sobre aquesta
iniciativa en el marc de les Jornades Affric, organitzades pel 
grup de recerca consolidat GRECS de la UB. 

Les converses van continuar en diferents àmbits i, a finals 
d'abril, es va enviar un esborrany de Manifest de la Plataforma a
les entitats contactades. Es va establir un temps per tal de 
proposar esmenes i ampliacions del text. Gràcies a la feina feta 
amb aquest grup d'entitats i grups de recerca entre gener i 
abril,  la iniciativa de crear una plataforma ciutadana, 
acompanyada ja de l'esborrany inicial on s'especificaven els seus
objectius generals, va poder ser difosa per una sèrie de 
Federacions i Plataformes que van sumar-se a la iniciativa.

Aquestes Plataformes han estat les següents: La Fede. Unió de 
la Federacions d'entitats pels Drets Humans, la Pau i el 
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Desenvolupament, L'ACUP- Associació Catalana d'Universitats
Públiques, La Xarxa Universitària VIVES. 

El CEA és soci de La Fede des de fa anys, i aquest coneixent 
previ ha fet que La Fede no només hagi contribuït a la difusió 
del Manifest entre les entitats federades sinó que també s'hagi 
fet pròpia la iniciativa, divulgant el manifest en la pròpia pàgina 
web i fent una declaració explicita de suport.

A finals de juny es va tancar el període de rebuda d'esmenes, 
en van integrar aquelles que es van considerar pertinents -la 
gran majoria- i es va difondre el Manifest de la Plataforma 
públicament a través de les webs dels diferents signataris. A 
més a més, moltes de les entitats amb les que vam començar la
redacció de l'esborrany també han fet una carta explicita de 
suport per part de llurs juntes directives. En general, però, 
l'interès per la iniciativa ha estat elevat també entre les entitats 
i individus que només han conegut l’existència del manifest un 
cop el text es considerava tancat. Per això creiem que hi ha 
marge per poder ampliar la plataforma en els propers anys.   

Podeu consultar el text de la Plataforma a:

http://centredestudisafricans.org/manifest-per-un-sistema-
universitari-que-aposti-per-lafrica/

 Trobada de lectura i debat sobre Terra i Salut 

Des de Febrer de 2016 un grup de 3-4 persones interessades 
en qüestions sobre la terra i la salut a l'Àfrica ens reunim els 
dimarts de 10 a 12 per debatre lectures que ens interessessin. 
L'objectiu d'aquestes trobades és doble: d'una banda tenir un 
espai de debat on compartir lectures fetes en solitari, i 
estimular la reflexió sobre les interrelacions entre terra i salut. 
En poder contrastar la pròpia opinió amb altres opinions, el 
grup serveix d'estímul a la lectura especialitzada sobre temes 
que sovint no troben espai en l'atrafegat dia a dia. Un segon 
objectiu, més a mig termini, és anar definint un objecte més 
concret que permeti pensar en algun projecte específic que 
posi en evidència aspectes de la terra (legals, producció, dieta, 
mercats, gènere...) amb la salut en termes de prevenció i 
benestar. En aquest sentit hi ha hagut un apropament a les 
activitats del projecte Cartografies de Coneixements sobre 
salut i interculturalitat. Aquestes trobades continuaran l'any 
que ve, a partir del Febrer. 
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 Formació i assessorament en cooperació i participació
per entitats de  Sabadell 

Tres membres del CEA han participat en una activitat 
formativa proposada pels tècnics de cooperació i participació a
l'ajuntament de Sabadell. Primer es van fer un cicles de tres 
sessions sobre una visió crítica de la cooperació al 
desenvolupament, i les seves possibles connexions amb els 
moviments socials i l'agència política als països empobrits. 
Després es van fer una sèrie de reunions individualitzades amb 
les cinc entitats que van participar en les tres sessions 
esmentades per veure com es podria aplicar en cada cas una 
acció ben coordinada amb alguna contrapart local i allunyada 
de l'assistencialisme clàssic.  
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 Dones d’origen pakistanès: visibles i amb drets 

Des de fa anys i amb continuïtat, el CEA organitza i coordina el
projecte “Dones d'origen pakistanès: visibles i amb drets”. Durant 
aquest curs 2015-2016 el projecte ha comptat amb un gran 
nombre de noves incorporacions, alhora que moltes de les 
alumnes de cursos anteriors han continuat vinculades als dos 
espais de formació del projecte.

Els objectius del projecte, finançat per l'ajuntament de 
Barcelona, són l'aprenentatge de la llengua Castellana (tant oral
com escrita), fomentar el coneixement de la ciutat de 
Barcelona i els recursos que aquesta proporciona, així com 
facilitar la realitat diària i quotidiana de la comunitat de dones 
pakistaneses. A la vegada, intenta ser també un espai 
d'empoderament femení on compartir dubtes, inseguretats o 
diferents realitats quotidianes.

El projecte està adreçat a les dones d'origen pakistanès de les 
entitats de Faizane e Medina i Minhaj ul Quran, dels barris de 
Poble Sec i del Raval de Barcelona.

La valoració tant per part de l’equip del CEAi com per part de 
les alumnes dels diferents grups és molt positiva. Com a 
resultats principals del projecte en 2016, destaquem:
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a) A nivell d’aprenentatge lingüístic, una gran evolució en 
l’aprenentatge de la llengua Castellana, tant oral com escrita de
les dones participants (l'aprenentatge es fa palès en el quotidià 
de les dones que hi assisteixen).

b) La construcció d'un espai segur i còmode on poder 
compartir inquietuds, problemes i experiències. La creació de 
xarxes de confiança, espais de debat i de posada en comú de 
les diferents situacions i dificultats de les dones després del 
procés migratori genera sentiment de pertinença, vincles 
emocionals i espais pròpiament femenins de “significació” de la 
seva vida a Barcelona. Se’n deriva un empoderament personal i 
col·lectiu.

c) Un augment del coneixement dels recursos i entitats que 
ofereix la ciutat de Barcelona, i sobretot dels barris del Raval i 
el Poble Sec. Es facilita l’autonomia de moviment en l’espai 
públic i l’accés al recursos disponibles.

d) La promoció de la participació en l’espai públic, tant a través
de les sortides com de les xerrades informatives que generen 
espais de participació activa mitjançant la llengua Castellana. 
Creiem que és una manera de fer accessible la ciutat a través 
de l'empoderament comunitari i femení, ja sigui a través del 
coneixement de la llengua com a través de l’exploració, el 
coneixement i la participació en espais de la pròpia ciutat on 
vivim.

Elles mateixes diagnostiquen les necessitats que consideren 
prioritàries i a partir d’aquí s’organitza el calendari d’activitats. 
La percepció de les dones d’aquest espai d’intercanvi més enllà 
de les classes de llengua, un espai de carrer, participació i 
descoberta, és un al·licient afegit que cohesiona el grup, genera
o enforteix els vincles entre les dones, i alhora que es 
reivindiquen com a “ciutadanes visibles i amb drets”.

Durant aquest any 2016, com a Centre d’Estudis Africans i 
Interculturals, volem destacar un altre resultat afegit que 
interpel·la la nostra pròpia tasca de cara a les accions a 
desenvolupar com a entitat que treballa les relacions 
interculturals. Durant l’any i a través de l’intercanvi directe 
amb els grups de dones hem pogut conèixer millor les 
dificultats que afronten com a col·lectiu, i detectar les 
necessitats que encara no estan cobertes. En aquest sentit, i 
estrictament relacionat amb la seva qualitat de vida, recollim el 
malestar viscut quotidianament arrel del procés de 
sedentarització que viuen després del procés migratori. 
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L’augment de l’obesitat respon a aquest sedentarisme, els 
canvis en la dieta i la dificultat de trobar espais on realitzar 
exercici físic, són problemàtiques que les preocupen (i que 
també preocupen als professionals dels CAPs del Raval i Poble 
Sec). En aquest sentit, i volent satisfer aquesta necessitat, dels 
del CEA estem realitzant trobades amb altres entitats del barri 
que treballen amb dones pakistaneses (personal sanitari del 
CAP Les Hortes i CAP Manso, Associació Sociocultural La 
Formiga, Pla Comunitari del Poble Sec, Pla d’Acollida) per tal 
de poder oferir més espais no mixtes on les dones puguin 
realitzar exercici físic regularment. L’objectiu és el treball en 
xarxa per poder donar resposta a aquesta necessitat des de 
l’àmbit de barri. 

Aquest any 2016 el projecte ha comptat amb el suport de 
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el 
departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

 Xarxa Barcelona Antirumors 

El CEA continua col·laborant de manera molt activa en les 
activitats i el funcionament de la Xarxa Barcelona Antirumors. 
Forma part del grup de Formació, que és el grup d'entitats i 
persones encarregades d'elaborar, dissenyar i implementar les 
activitats formatives de la Xarxa. D'altra banda diferents 
professionals del CEA col·laboren com a formadors en el Curs
d'Agents Antirumors que la Xarxa ofereix. Aquesta 
col·laboració amb la Xarxa es realitza des dels seus inicis, l'any 
2010. Aquest any el focus de treball del grup de Formació ha 
estat el disseny d'una formació per a tots els membres de la 
Xarxa de la qual tindreu notícies l'any vinent. 

 Projecte Cricket Jove Bcn 

El projecte “cricket Jove a Barcelona”, s'inicia en el curs 
2009/2010 com a eina d'intervenció social amb població 
migrant d'origen asiàtic i a la vegada per cobrir el buit d'oferta 
d'espais lúdics on practicar el cricket a la ciutat. El projecte és 
finançat per la Federació per a l'Esport i l'Educació de 
Barcelona (FEEB) a través de la Beca Convivim Esportivament.

L'any 2015/2016 el projecte va passar per una fase de 
contracció, aturada i replantejament, en el qual es va elaborar 
un informe per avaluar la situació del cricket a la ciutat i la 
viabilitat del projecte. El diagnòstic que es va realitzar va 
constatar la necessitat de seguir amb el projecte i els seus 
valors en l'actual situació en la qual ens seguim trobant amb 
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una demanda d'espais esportius lúdics per a població que juga 
al cricket a Barcelona. A més, el projecte té gran utilitat com a 
via per establir ponts de comunicació amb comunitats de 
població com pot ser la pakistanesa o bengalí, importants a la 
ciutat.

El projecte és actualment l'únic a la ciutat que pretén dur a 
terme un projecte d'educació social a través de l'esport sota 
una lògica intercultural, amb la finalitat d’empoderar referents 
d'aquestes comunitats i que potencialment puguin acabar 
portant projectes similars de forma autònoma.

En els últims mesos el projecte està arrencant de nou i en breu
obrirà nous espais esportius de cricket a diferents barris com 
Trinitat Vella o el Raval, centrant-se en aquest moment en la 
creació i expansió d'equips femenins de cricket, pensats com a 
espais de seguretat per a l'apoderament de joves musulmanes, 
interseccionant la diversitat cultural amb el gènere.

 Projecte formatiu "Jo, també, sóc referent". Formació
de dinamitzadors i dinamitzadores d’accions 
interculturals 

Durant el segon trimestre de 2016 el Centre d'Estudis Africans
i Interculturals va iniciar col·laboració amb l'Ajuntament de 
Barcelona en la primera fase d'un projecte formatiu que 
s’adreça especialment a joves de diferents contextos culturals 
que desitgin tenir eines i coneixements en interculturalitat per,
posteriorment, posar-les en pràctica en formacions o en altres 
iniciatives interculturals de la ciutat. Els objectius de la 
formació són:

1. Formar joves de diferents contextos culturals que 
vulguin i es comprometin a dinamitzar iniciatives o accions 
formatives interculturals.

2. Empoderar els joves per a què desenvolupin les seves 
habilitats dinamitzadores i els seus coneixements en 
interculturalitat.

3. Oferir espais de reflexió per aprofundir en qüestions 
relatives a la interculturalitat i a la resolució de possibles 
situacions conflictives  amb el grup.

Aquesta primera fase del projecte ha tingut una valoració 
bastant positiva per part dels i les joves participants i es 
continuarà portant a terme durant el 2017.
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 Mirades Creuades + Mòdul d'Aprofundiment 

Aquest curs pertany a una línia d’Interculturalitat i Gènere 
creada fa tres anys amb la col•laboració de l’Associació 
Candela per l’Acció Comunitària. La formació «Mirades 
Creuades» està dirigit a professionals i tècnics/es que treballen 
a l’administració, en equipaments públics, entitats i altres 
organismes d’interès, per oferir-los recursos teòrics i pràctics 
per al treball d’intervenció i de gestió en un context 
intercultural amb perspectiva de gènere.

Tant el CEA com Candela aposten per a generar una eina 
comú que abordi la transformació social des d’un prisma que 
integri els biaixos de gènere i d’origen. El programa del curs 
inclou temes com la perspectiva de gènere com a eina pel 
canvi, la perspectiva intercultural als anàlisis de gènere i 
diverses dinàmiques amb casos pràctics.

Aquest any com a novetat es va crear el curs Mirades 
Creuades II: Mòdul d'Aprofundiment, el qual sorgeix de la 
necessitat d’aprofundir en el treball iniciat en el curs Mirades 
Creuades I. En aquesta segona proposta aprofundim en l’anàlisi
complexa de les dinàmiques de poder presents en les entitats, 
relacions i vivències pròpies. Seguim indagant en el creuament 
d’aquestes perspectives, a través de la idea de 
interseccionalitat.

Durant el 2016 s’han realitzat 2 edicions amb el Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya.

Taller de Hip hop Rimant Rumors

El taller Rimant Rumors és una activitat que té per objectiu 
combatre els rumors i estereotips sobre les persones 
immigrants que poden tenir els joves catalans i que dificulten la
convivència, les relacions interculturals i el respecte cap a 
diferents formes de veure el món. Tot això es treballa a través 
del hip hop i les seves diferents manifestacions, en aquest cas, 
el rap i la dansa. Es tracta d’una activitat pensada per a joves de
12 a 22 anys que s’adequa en funció del grup per tal de 
fomentar la participació dels joves i poder generar un espai de 
debat i enriquiment col•lectiu a partir de les pròpies 
experiències. Al llarg del 2016 s’han realitzat 36 tallers a 
diferents centres educatius de secundària, casals de joves i 
diferents equipaments de barri de Barcelona, Montcada, Sant 
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Adrià del Besòs, La Bisbal. L’activitat ha comptat amb molt 
bones valoracions per part de les participants i professionals.

 Col•lectiu i+ 

En 2015 el CEA va decidir formar part d'un somni anomenat 
Col•lectiu i+, un grup de professionals compromès amb 
l’entorn i la comunitat que cooperen i comparteixen 
coneixements i experiència per impulsar i acompanyar 
projectes de foment de la interculturalitat arreu de Catalunya. 
La igualtat, el reconeixement de la diversitat, el diàleg, el 
coneixement, la perspectiva decolonial i de gènere són les 
eines amb les que comptem, i la convivència intercultural el 
nostre horitzó. El Col•lectiu i+ està format per entitats amb les
quals el CEA ha treballat fa molts anys, tal com són La Xixa 
Teatre, elParlante i QSL. Durant 2016 el CEA ha portat a 
terme diferents projectes en el marc de l'activitat del 
Col•lectiu i+, a destacar: procés d'elaboració del Pla de 
Convivència i Cohesió Social del Municipi de Calaf, formacions 
antirumors per a l'Ajuntament de Castelldefels; tallers de 
sensibilització en empoderament femení als Ajuntaments de 
Sentmenat, Sant Sadurní d’Anoia i Lliçà d’Amunt; formació 
LGTB amb perspectiva interseccional per a l'Ajuntament de 
Terrassa i tallers de hiphop antirracista a Instituts del municipi 
de La Bisbal. Estem molt contentes amb els resultats del 
primer any de vida d'aquest col•lectiu del qual formem part!

 CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS, 
CARTOGRAFIA DE SABERES 

El projecte Cartografia de Coneixements va néixer com una 
iniciativa de trobades entre persones migrades de diferents 
orígens i persones catalanes per tal d’intercanviar i compartir 
estratègies i formes de gestió de recursos. A partir de l'èxit del
workshop de maternitat i criances durant la segona fase 
(2015), en aquesta tercera fase del projecte de 2016 el 
projecte es va enfocar en l'àmbit de la Interculturalitat i Salut. 
Durant l'any es van realitzar processos amb:

 CAP Drassanes: Maternitat i criances. Comunitats de 
Pakistan, Filipines i Bangladesh (3 tallers)

 CAP Manso: Malalties metabòliques. Comunitat de 
Pakistan i Marroc (2 tallers).

 CAP Les Hortes: Malalties metabòliques. Comunitat de
Pakistan (1 taller)
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El projecte ha treballat en la creació d’un banc de recursos 
sobre Interculturalitat i Salut que puguin ser consultats per tot 
professional sanitari que ho requereixi, disponible a: 
(http://www.centredestudisafricans.org/cartografiadeconeixeme
nts/)

L’estratègia proposa un treball en xarxa en el què la inversió de
cada Centre d’Atenció Primària reverteixi en el conjunt dels 
professionals sanitaris de la ciutat, que disposen de lliure accés 
als materials generats. Vídeos dels grups focals i de les jornades
de formació, dossiers sobre cada temàtica i fitxes pràctiques 
per utilitzar a la consulta, permeten replicar i catalitzar l’entesa 
intercultural més enllà de les portes de la formació concreta, 
aconseguint així una multiplicació del diàleg intercultural i un 
aprofitament major de l’experiència.
Inicialment es van plantejar aquestes actuacions com a 
processos de recerca participativa i formació. Tot i això s'ha 
anat generant una sèrie de reflexions i replantejaments al llarg 
dels diferents processos realitzats i de la interacció amb els i 
les participants:

a) Cartografia de coneixements: del procés de 
“recerca-formació” al procés d’“intervenció 
comunitària”.

El propi recorregut ens mostra la necessitat de definir la 
proposta com una estratègia més àmplia i integral, un “procés 
d’intervenció comunitària” que prioritza la creació de relacions
entre els actors i que creu en un impacte multidireccional de 
les accions de cada actor sobre els altres. La recerca i formació
esdevenen doncs parts importants del procés, però aquest 
s’amplia al prioritzar la creació de ponts entre els actors, i la 
posada en marxa d’espais i dinàmiques d’encontre i intercanvi 
entre els actors que es nodreixen recíprocament del projecte 
(comunitats migrades, mediadors/es i equips sanitaris).
Apostem per la sostenibilitat del projecte, i treballem perquè 
els seus efectes puguin ser transformadors a mig-llarg termini. 
En aquest sentit, no concebem Cartografia de Coneixements 
com una sèrie d’activitats puntuals i concretes sinó com un 
procés d’intervenció en el qual es generen xarxes i treball 
comunitari per canviar/ampliar la perspectiva mèdica en 
l’atenció a pacients de comunitats cultural diverses. 

b) Comprensió dels actors/agents implicats en 
l’abordatge intercultural de la salut i necessitat 
d’implicar les entitats comunitàries en l’estratègia.
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Fruit de la prova pilot realitzada durant aquest 2016, hem 
ampliat i redefinit els actors que són necessaris perquè 
l’estratègia sigui eficaç i generi transformacions reals. 
L’ampliació comporta introduir la xarxa d’entitats 
locals/comunitàries de les diferents comunitats migrades en el 
pla d’acció del projecte, responent a la demanda concreta 
realitzada per les persones migrades participants i també dels 
propis equips sanitaris.

c) Comprensió de les dinàmiques de rang/privilegis que
operen entre els col·lectiu de treballadors sanitaris, els
mediadors i els pacients de comunitats migrades.

Gràcies al treball de camp realitzat amb les comunitats i als 
cursos de formació amb el personal sanitari, hem tingut una 
millor comprensió del tipus de relacions que s’estableixen 
entre els actors protagonistes del projecte. 
Es tracta d’un treball en evolució que evidencia la necessitat i 
voluntat d’anàlisis implícita en les nostres accions. Treballar 
l’àmbit relacional es deriva de la necessitat de potenciar, en el 
model intercultural de gestió de la diversitat, una interacció 
positiva entre membres de comunitats culturals diverses.

El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 Projecte Formació Intercultural. Com fer negocis a 
l’Àfrica. Març i Abril 2016 a Sant Cugat del Vallès 

Aquesta formació ha estat una continuació de la mateixa 
formació que es va dur a terme l'any 2015 per a l’empresa 
DABA (Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos 
S.A.U), distribuïdora oficial de Nespresso a Espanya. L'activitat 
formativa s'ha dirigit a dos grups més de 15 persones cadascun 
composats per personal de diversos departaments de 
l’empresa que està treballant en projectes d’obertura de 
botigues Nespresso en diferents països del Nord d’Àfrica i de 
l’Àfrica de l’Oest. L’objectiu de la formació era facilitar 
coneixements sobre les diferències culturals que fan referència 
a l'àmbit laboral i social en aquests països, així com adquirir 
habilitats per poder comunicar-se i interactuar de forma 
apropiada i eficaç en aquests contextos culturals. El programa 
incloïa una primera sessió sobre competència i comunicació 
intercultural i quatre sessions sobre informació cultural 
específica dels següents països on opera l’empresa: Marroc i 
Algèria, Ghana, Gabon i Senegal. 
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 Cicle de cinema documental “Farafina, més enllà de 
les fronteres” 

El continent africà sempre ha interessat a productors i 
professionals de l'audiovisual. Però durant molt de temps el 
tractament que es feia del continent en la majoria dels 
documentals s'assemblava molt: paternalista i/o catastrofista. 
Afortunadament, a casa nostra ha nascut una nova fornada de 
professionals interessats en presentar una nova mirada, més 
correcte i acurada, més realista, del continent i de la seva gent, 
així com del procés migratori a Europa i de les relacions entre 
africans i europeus. És gràcies a aquesta nova generació de 
productors i professionals de l'audiovisual que avui podem 
apropar-nos a aquestes realitats a través dels seus 
documentals. El treball d'aquests especialistes s'ha convertit en 
una eina més moderna, artística i entretinguda  d'arribar al 
coneixement a través d'un enfoc rigorós. 

És per aquest motiu que durant el 2015 vam iniciar la proposta
Mostra de Cinema Documental Farafina. Més enllà de les fronteres,
que compta amb un fil argumental que pretén contribuir no 
només a la desaparició de les fronteres físiques que ens 
separen dels altres, en aquest cas dels africans i africanes aquí i 
allà, sinó també i sobre tot la desaparició de les fronteres 
mentals. Aquest any 2016 hem consolidat la mostra com una 
de les activitats culturals de la ciutat i hem pogut gaudir dels 
següents documentals: Dimanche à Brazzaville, Uchungu na 
tumaini - Crònica del dolor i l'esperança, Gente de pelo duro, 
Lantanda, Un día vi 10.000 elefantes, Tchindas i Capitaine Thomas
Sankara.

Farafina ha comptat amb el suport i la col·laboració dels 
directors i directores dels documentals, diferents artistes que 
han acompanyat les sessions, l'equip de voluntaris del CEA, 
l'Espai Avinyó, l'Ajuntament de Barcelona, i els Cinemes Girona
de Barcelona. 

 Festival de Cinema Africà de Barcelona 

Des del mes de maig, un grup d'entitats i persones vinculades al
continent i a l'escena cultural africana ens estem reunint amb 
l'objectiu de poder organitzar un Festival de Cinema Africà a 
Barcelona de cara a la tardor 2017.

A continuació la relació de persones i entitats:
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• Otro Sur: organitzadors de la Muestra de Cine Africano en 
Colombia (MUICA) i de la  Muestra de Cine Colombiano en 
Sudáfrica (Visual Journeys to the Other South).

• Gemma Parellada: corresponsal a l'Àfrica i guanyadora de  
diversos premis de periodisme. Autora de reportatges sobre 
l'escena cultural al continent i vinculada al Festival Internacional
de Cine de RD Congo (CIFF).

• Salym Fayad: periodista i gestor cultural, resident a Sud-àfrica.
Organitzador de la gira de la banda sud-africana Blk Jks a 
Colombia i de gires d'artistes estrangers a l'Àfrica austral. 
Programador del festival de cinema africà de Colòmbia i autor 
de reportatges sobre l'escena cultural al continent.

• Sebastián Ruiz: professor d'història del cinema africà a la 
Universitat Pompeu Fabra.

• Wiriko: portal en espanyol dedicat a la cultura africana.

• Centre d’Estudis Africans (CEA): associació dedicada a 
l’estudi i a la divulgació sobre el continent africà, les migracions
i la interculturalitat. Organitzadores de la mostra de cinema 
documental Farafina.

• CAD: productora de documentals focalitzada en els 
desafiaments del desenvolupament humà sostenible.
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Durant el 2016 el CEA ha continuat formant part de la Mesa 
per a la Diversitat en l’Audiovisual del CAC, de la xarxa AEGIS 
- African studies in Europe i de la Fede i del grup Diverscat. 
També és membre del Cens d'Entitats de Voluntariat i de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya i de l'Oficina del Codi 
Ètic de les Associacions de Barcelona. 

En aquest apartat també volem destacar la inclusió un any més 
d'una activitat del CEA (Taller de Hip Hop africà) en la Maleta 
pedagògica d'«Àfrica educa», un projecte pedagògic d’Espai 
Àfrica-Catalunya pensat per a l’alumnat d’educació formal i el 
públic infantil i juvenil de les biblioteques i els centres cívics de 
Catalunya. Aquest projecte s'ha dut a terme amb diverses 
entitats vinculades a l'Àfrica: Etnosistema, Fundació Contes pel 
món, Fundació Irènia, Son Guewel i el CEA.

A més a més, durant el 2016 el CEA també ha participat de les 
següents propostes:

• Cursos Antirumors a l’Ateneu Popular de Vilanova i la Geltrú 
i a la Fundació ATLAS d’Igualada

• Curs de formació i assessoria de projecte relacionats amb 
Àfrica per a les entitats de desenvolupament i EpD de Sabadell 
(Ajuntament de Sabadell).

 29 

   6. Participació en altres iniciatives



• Curs d’Introducció a les societats africanes: la innovació que 
ve del Sud de Món3.

• Iniciativa #100lecturasafricanas de LiteRaFRica.

• Curs Antirumors i Mediació (Ajuntament de Sabadell)

• Curs Antirumors a l’Institut Milà i Fontanals (amb la 
Plataforma contra les Violències de Gènere.)
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 Cicle de cinema documental “Farafina, més enllà de 
les fronteres” 
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   7. Annexos



 Jornada Àfrica Negra: Noves mirades 2016 
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 Postgrau en Societats Africanes. Singularitats i 
Mundialització, 2015-2016  

 33 



 Mirades Creuades + Mòdul d'Aprofundiment 

 Jornada de Salut Globala l'agenda post 2015 

 34 



 II Jornades Internacionals Mobilitat i Mobilitzacions a 
l'Àfrica

 Dones Diverses i Lluites Compartides 
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 Estudis africans, creant xarxes de relació amb les 
entitats catalanes 
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	En 2015 el CEA va decidir formar part d'un somni anomenat Col•lectiu i+, un grup de professionals compromès amb l’entorn i la comunitat que cooperen i comparteixen coneixements i experiència per impulsar i acompanyar projectes de foment de la interculturalitat arreu de Catalunya. La igualtat, el reconeixement de la diversitat, el diàleg, el coneixement, la perspectiva decolonial i de gènere són les eines amb les que comptem, i la convivència intercultural el nostre horitzó. El Col•lectiu i+ està format per entitats amb les quals el CEA ha treballat fa molts anys, tal com són La Xixa Teatre, elParlante i QSL. Durant 2016 el CEA ha portat a terme diferents projectes en el marc de l'activitat del Col•lectiu i+, a destacar: procés d'elaboració del Pla de Convivència i Cohesió Social del Municipi de Calaf, formacions antirumors per a l'Ajuntament de Castelldefels; tallers de sensibilització en empoderament femení als Ajuntaments de Sentmenat, Sant Sadurní d’Anoia i Lliçà d’Amunt; formació LGTB amb perspectiva interseccional per a l'Ajuntament de Terrassa i tallers de hiphop antirracista a Instituts del municipi de La Bisbal. Estem molt contentes amb els resultats del primer any de vida d'aquest col•lectiu del qual formem part!
	CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS, CARTOGRAFIA DE SABERES
	El projecte Cartografia de Coneixements va néixer com una iniciativa de trobades entre persones migrades de diferents orígens i persones catalanes per tal d’intercanviar i compartir estratègies i formes de gestió de recursos. A partir de l'èxit del workshop de maternitat i criances durant la segona fase (2015), en aquesta tercera fase del projecte de 2016 el projecte es va enfocar en l'àmbit de la Interculturalitat i Salut. Durant l'any es van realitzar processos amb:

