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Benvingudes i benvinguts, a la Memòria 2017 del CEAi, 
institució catalana que fa més de 30 anys que fa recerca 
sobre les societats africanes, com a base per a propagar 
l'africanisme i la perspectiva intercultural per diferents 
espais i sectors, tant acadèmics com de les 
administracions públiques i socio- culturals. 

Com és costum, la ruta per la memòria de l'any 2017 s'inicia 
amb la presentació de les persones que donen vida al CEAi, 
dels principis que ens caracteritzen, dels àmbits de treball, així 
com de qui forma l'organigrama, la direcció i l’equip de 
col·laboradores. 

Seguidament ens traslladem a la dimensió digital, amb 
l'ampliació de la presència del CEAi a les xarxes socials, amb el 
manteniment del butlletí i el retorn de Nova Àfrica, amb la 
publicació del nº 34, tota una fita. 

El CEAi va néixer per a crear espais i propostes de formació i 
coneixement africanista, i per això el Postgrau en Societats 
Africanes. Singularitats i Mundialització és un dels nostres signes 
d'identitat. En la darrera edició s'han combinat amb 3 projectes : 
Estudis Africans en Xarxa, una recerca conjunta amb Enginyers 
Sense Fronteres (ESF) i el curs Àfrica Negra. Reinventant l’espai 
urbà, que era online. Sense oblidar una nova iniciativa, el grup 
de treball Terra i Salut. A la memòria trobareu un petit recull 
del conjunt creixent de col·laboracions en xarxa amb 
multiplicitat d'agents públics i privats com les  Jornades-
seminari «Els africans a Europa, una llarga història». Mentre 

Sumari 
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seguim actius a xarxes africanistes internacionals com AEGIS o 
la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del CAC. 

Dos principis actius ens guien: primer, mantenir activitats 
centrals i de continuïtat, i segon, obrim i consolidem vies 
d'actuació en col·laboració amb institucions, entitats i persones. 

I els intentem tant en la vessant africanista com intercultural, 
d'equí el reforç del Projecte d’Aprenentatge i Servei: «El meu Baró 
divers» o "Jo també soc referent". Dones d’origen pakistanès: visibles 
i amb drets, Projecte Cricket Jove Bcn, Mirades Creuades + Mòdul 
d'Aprofundiment o els Tallers de Hip Hop Rimant Rumors . Aquests 
últims també vinculats a la implicació del CEAi en la Xarxa 
Antirumors de Barcelona. També volem destacar com el CEAi 
vol desenvolupar activitats des de la interseccionalitat, seria el 
cas del curs Mirades Creuades + Mòdul d'Aprofundiment, que 
treballa la interculturalitat des de la perspectiva de gènere. I en 
la mateixa línia destacaria la consolidació de Cartografia de 
coneixements, cartografia de sabers, on des de la pràctica es 
demostra la riquesa que per a Catalunya impliquen les 
diversitats. 

El 2017 hem mantingut la dimensió reivindicativa, amb la 
implicació del CEAi en la Dinamització d’una plataforma 
ciutadana per demanar més oferta universitària en docència i 
recerca sobre el continent africà en cooperació amb altres 
centres universitaris. I podem afirmar que el Col·lectiu i+ és 
una realitat en la qual el CEAi ha estat implicat en la concepció 
i construcció.  També presentem projectes de futur com el 
Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona (FICAB) que 
es celebrarà al 2019, però que tindrà un aperitiu al maig 2018 i 
que estem impulsant conjuntament amb altres entitats i 
especialistes, com ara Wiriko, Africaye i el paraigües de 
CinemAfriques. 

I tot això no seria possible sense la qualitat humana i 
professional de l'equip tècnic, voluntariat i membres del Centre 
que, en aquests temps convulsos que estem vivint, han volgut i 
sabut mantenir viu i amb molta vitalitat el CEAi. El que em 
permet afirmar que Seguirem endavant!!! 

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

Con diu la dita kiswahili 
 Tutaonana mungu kipenda!! 

Mungi atapenda!!1 
 
Rafael Crespo Ubero 
Secretari General Centre d'Estudis Africans i 
Interculturals 

                                                 
1"Ens veïem si Deu vol!!" Resposta: "Deu voldra"!! 
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El CEAi 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 
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 CEAi compta amb personal administratiu per al seguiment 
de la gestió i el funcionament diari del Centre. 

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

Paral·lelament i de forma permanent el CEAi compta amb un 
equip tècnic composat per: 
 
Tècnica de projectes Interculturalitat: Jessica González 
Tècnica de projectes Àfrica: Ana Moya 
Tècnic Projecte Criquet Jove BCN: Xoan Vázquez 
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: Toni López, Carlos Bajo, Albert 
Farré, Jordi Tomás, Maria Tobeña, Martín Frasso, Rosa Cardús, 
Eduard Gargallo, Maria Grande, Pol Bassols, Kimberley Jordan i 
Pau Llonch. 
També volem agrair la col·laboració dels voluntaris Connor 
Burke i K.C.Brook. 

 

 

Càrrecs directius 

President: Albert Roca 

Secretari General: Rafael Crespo 

Tresorer: Manuel Caballero 

Vocal: María Grande 

Vocal: Eduard Gargallo 

Vocal: Mireia Vehí 
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 Comunicació, Nova Web i Xarxes Socials 

Durant l'any 2017 s’ha continuat treballant en la gestió del web 
i de les xarxes socials. Els membre de l'equip tècnic s'han fet 
càrrec del manteniment dels perfils de manera conjunta. Al 
mateix temps, diversos projectes han tingut persones 
encarregades específicament de la seva difusió a les xarxes. 

El seguiment dels perfils del Centre a les xarxes socials ha 
continuat augmentant. Ara mateix, el CEAi compta amb més de 
6.841 seguidors a través de la pàgina de Facebook i més de 
2.356 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. 

En el futur seria desitjable poder destinar més recursos a la 
comunicació on line del centre, perquè és la seva principal eina 
de difusió. 

 Butlletí 2017 

L’any 2017 ha estat un any amb dificultats pel butlletí a causa 
que molts dels col·laboradors habituals no han pogut participar. 
Això ha fet que hi hagués menys articles a cada número. 
Malgrat tot, s'ha aconseguit la participació i incorporació de 

   3. Serveis als socis i comunicació 
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recerques i, sobretot, en el fet de crear un espai de contrast 
d’opinions entre les participants del grup permetent 
l’aprenentatge i enriquiment en matèria d’estudis africans. 
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Una vegada confirmat la viabilitat del projecte i la seva 
necessitat i potencialitat, el projecte torna amb força i a 
principi de l'any 2017 rep una subvenció del Pla Bcn 
Intercultural de l'Ajuntament de Barcelona, sent un dels 
projectes amb més suport per part del consistori aquest any. 

Arran d'aquest fet, a finals del curs 2017 el nombre d'equips de 
criquet va créixer exponencialment, sorgint el criquet femení 
com el nou gran factor d'èxit, sent e que rep més suport, 
acollida i demanda als barris. En poc temps es creen dos nous 
equips femenins abans de l'estiu. Al començament del nou curs, 
el projecte torna al carrer i continua la seva pujada en temps 
rècord amb la incorporació de nous referents esportius i 
educatius: dos monitores i un monitor, els tres d'orígens 
diversos, que aporten noves visions i un gran compromís amb 
el projecte.   
Així, tancant aquest any ens trobem amb que el projecte no 
para de créixer. Actualment coordinem quatre equips femenins 
i dos mixtes, amb la previsió de crear dos més de cada 
modalitat a l'inici d'aquest any que ve. I continuant. 
Característiques del projecte 

Criquet Jove a Bcn té la peculiaritat d'abordar la 
interculturalitat o el gènere en el camp de l'educació social i la 
intervenció comunitària des de l'esport, sempre enfocat a la 
transformació social i a millorar la comunicació entre els seus 
membres, treballant el vessant comunitari i la diversitat als 
barris com una potencialitat i una força. Per altra banda, els 
equips femenins es mostren com la nova punta de llança del 
projecte, pensats com a espais de seguretat per l'apoderament 
de les joves d’orígens diversos, interseccionant així la diversitat 
cultural amb el gènere. 
El fet és que no només és una activitat que serveix per enfortir 
els llaços amb les comunitats que han portat el criquet a la 
nostra ciutat (Pakistan, Bangladesh, Índia, Anglaterra) i per 
apropar-se mútuament; sinó que a més a més és una manera de 
fomentar el diàleg entre cultures i comunitats diverses utilitzant 
una eina que pertany a la mateixa comunitat nouvinguda. La 
prova és que cada vegada més, diferents joves d'altres orígens, 
des del Magreb a Llatinoamèrica o altres països asiàtics, se 
sumen a descobrir aquest esport que porta tan poc temps en 
els nostres carrers però que ara té tanta presència i demanda 
en els mateixos. 
Tenint sempre en els horitzons el vessant comunitari, el nostre 
projecte col·labora en cada barri amb una entitat al territori 
que fa treball en paral·lel amb les joves participants, permitent 
una intervenció més integral i enfortint els vincles a la ciutat: 
entitats de llarg recorregut com el Casal d'Infants al Raval, la 
Fundació Surt al Besòs o els diferents educadors de carrer 
(APC’s) de diversos barris son part d'aquest treball en grup que 
sumen esforços per la cohesió social del territori amb Criquet 
Jove a BCN. 
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• 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. 

 


