
 
 

Cartografia de Coneixements, una proposta per trobar respostes als reptes i 
les inquietuts de la nostra societat 

 
Barcelona, 6 de febrer de 2012. El Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEA) comença un projecte nou: 
“Cartografia de coneixements, cartografía de saberes”, una proposta per trobar respostes als reptes i les 
inquietuts de la nostra societat des de l’experiència de les persones provinents de diverses cultures que 
conviuen a Barcelona. La “Cartografia de coneixements” és un espai de trobada on persones de diferents 
orígens aportin els sabers i els coneixements de les seves cultures; un mapa de recursos global que es 
trasllada a la nostra ciutat. 
 
En temps de crisi i escassetat com els actuals, la tendència a fer de la diferència una font de desigualtat i de 
discriminació fomenta les discriminacions racistes i xenòfoves. Les persones migrants esdevenen l'eix de 
crítiques i recriminacions, en molts casos són culpabilitzades de ser responsables de la falta de feina, de la 
baixada dels salaris o del deteriorament dels barris i zones de la ciutat. Aquesta actitud tanca els ulls a totes 
les aportacions que poden fer aquests ciutadans.  
 
“Cartografia de coneixements” és un canvi d’enfocament. Treballant les relacions interculturals i fomentant 
l'aprofitament de la riquesa de la diversitat, el projecte busca sortides a la crisi econòmica, de valors i de 
referents que vivim actualment. El mitjà per aconseguir aquest objectiu és la construcció d'un espai 
d'intercanvi, de creixement i de posada en comú del coneixement i la intel·ligència col·lectiva. 
 
Un llegat que s’ha d’aprofitar. Les comunitats que viuen a Barcelona són portadores de llegats culturals que 
tenen infinitat de pràctiques i de sabers vinculats a la gestió de recursos en temps d'escassetat, a la resolució 
de conflictes o a la millora de la vida quotidiana.  
 
En aquest sentit la cartografia de coneixements vol crear espais d'intercanvi, de coneixement i d'aprenentatge 
col·lectiu en els que persones provinents de diferents contextos culturals aportaran recursos per a la 
supervivència i per a la navegació en temps d'escassetat. En aquests espais però, no només treballarem les 
solucions davant de la falta de recursos, sinó que pretenem obrir eixos d'aprenentatge de les costums, 
tradicions i pràctiques aportade per altres cultures del món i que poden ensenyar moltes coses a la Vella i a 
vegades prepotent Europa. 
 
 
 

Per a més informació consulteu a www.centredestudisafricans.org o escribiu a 
centredestusiafricans@gmail.com 

Primeres trobades: 
Febrer: Finances islàmiques, sistema alternatiu en plena crisi econòmica, Najia Lotfi 
Dia 22 de febrer a les 19h a la seu de la FCONGD, c/Tàpies 1-3 (Barcelona) 
Març: Tontines africanes, un model de relacions humanes i emprenedoria femenina, Bombo Ndir i 
Remei Sipi 
Abril: Teatre-fòrum d’August Boal, una eina per a la recerca col·lectiva d’alternatives a problemes 
socials i interpersonals 


