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D

Després d’un període molt complicat
econòmicament de l’entitat protagonitzat pel fantasma del tancament, el CEA està mirant
d’aprofitar l’empenta
aconseguida gràcies
a la fidelitat dels
socis i sòcies i de
la col•laboració de
diverses
entitats
publiques, molt especialment de l’Ajuntament
de Barcelona.

Per altra banda, cal destacar l’èxit dels materials com la NOVA Àfrica, el Centre de Recursos
Audiovisuals o el butlletí, que per qüestions de
problemes econòmics van deixar d’editarse en format paper i ara s’editen
on-line. Aquest canvi, a part d’una
solució econòmica, ha suposat
una millora del servei envers els
socis/es i les persones interessades en
el CEA, ja que permet,
mitjançant la xarxa, que
arribi a molta més gent.

Enguany, a base de molt treball i molt
d’esforç, l’equip tècnic i la Junta del CEA
estant mirant d’aconseguir una situació econòmica que garanteixi uns mínims
d’estabilitat, així com el reconeixement per
part de les institucions i de la ciutadania de la
qualitat de la nostra feina.

En aquest camí cap a la
millora permanent, el
CEA ha tirat endavant
un procés de transversalització de les tecnologies
2.0 com a eines amb un potencial
enorme per tal de difondre els projectes
i materials. Així mateix, el fet de treballar els
temes de comunicació de manera seriosa i uti-

Per una banda hem canviat de local, ara estem

sumari

1 sumari

ubicats a Ronda Sant Pere 23, 1r 4a, en un espai
més petit però millor habilitat que ens facilita
el treball diari.
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litzant eines vàries, permet al CEA estar present
no només als cercles del tercer sector i més
acadèmics, sinó arribar, a través de la xarxa –
que és gratuïta i d’accés lliure
-, a molts altres àmbits
de la ciutadania.
En l’àmbit acadèmic, el Postgrau en Societats
Africanes i Dese nvo l u p a m e nt
CEA-UPF, està en
un estat de salut immillorable. La rigorositat i qualitat de la
docència fa que, any rere any, el projecte es consolidi com un referent català de
l’africanisme. Enguany, a més, hem estrenat
una nova iniciativa enfocada a fomentar la
investigació africanista entre els i les alumnes del Postgrau: la Jornada de Joves Investigadors, un espai de difusió de les millors recerques i treballs del curs.
En l’àmbit d’interculturalitat, un nou aspecte
que l’entitat treballa des de fa alguns anys, el
CEA està treballant per a esdevenir un referent
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barceloní. L’equip de treball de migracions i
d’interculturalitat aborda temes diversos com
la Formació d’Agents Antirumors, la confluència
d’experiències i aportacions de diverses comunitats a les Cartografies de coneixements
i de sabers i la intervenció directe
en comunitats de la ciutat.
Des del CEA som conscients
que els resultats només
s’aconsegueixen
amb esforç, dedicació,
il•lusió
i
perseverança,
però també pensem
que sense el suport i
la
col•laboració
d’entitats, socis/
es, amics/es i tota
la gent que ens
dóna suport de manera incondicional,
no portaríem tant de temps caminant.

E

l Centre d’Estudis Africans (CEA) va ser
fundat l’any 1989 a partir d’un grup de
debat acollit a la Universitat de Barcelona que va evolucionar fins a convertir-se en una
associació sense afany de lucre.

el CEA

2 el CEA

En el marc del CEA s’inclouen persones interessades 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 idoni per a l’ intercanvi a l’hora de donar incentius als treballs individuals; des de projectes
d’investigacions acadèmiques finançades per
les respectives institucions fins a tesis doctorals

a. b. c.
El coneixement, divulgació i sensibilització
sobre les societats africanes.

L’anàlisi de la imatge
d’Àfrica, dels africans i
de les minories culturals i la deconstrucció
d’estereotips i prejudicis.

Els eixos de treball

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

u n i ve rs i tat s

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
de totes les branques, fet que afavoreix aproximacions 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.
També disposa d’acords amb diferents universitats i entitats acadèmiques del país. Es realitzen activitats conjuntes amb la Universitat
Pompeu Fabra, col•laboracions diverses amb
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c e nt re s d e
re c e rca

la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida,
el Grup d’Estudis Africans de la Universitat Autònoma de Madrid, les universitats de Les Palmes 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
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 coordinació 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.

i direcció

E

l CEA compta amb personal administratiu
pel seguimient de la gestió i el funcionament diari del centre.

El CEA compta amb una junta directiva, escollida 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

organigrama i direcció
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Vocals: Eduard Gargallo
Oriol Andrés
Laura García
Paral•lelament i de forma permanent el
CEA compta amb un equip tècnic composat
per:
Coordinadora del Centre: Lola López
Directora de projectes: Mireia Vehí Cantenys
Administrativa i responsable control econòmic: Mònica Puig
Les altres persones que componen l’equip tècnic, participen dels diferents projectes i realitzen reunions periòdiques de coordinació i seguiment. Les persones que el composen són:
Eduard Gargallo, Carlos Bajo, Xavier Muñoz,
Ana Moya, Carla Alsina, Maria Mateu, Rafa
Crespo, Albert Farré, Eloisa Piñeiro, Manel Rebordosa, Jordi Tomás Aguilera, Fama Zra, Oriol
Andrés, Èlia Farrero, Laura García, Maria Grande i Jessica González Herrera.
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La Junta

President
Antonio Santamaría
Secretari General
Rafael Crespo
Tresorer
Jordi Sant

Vocals
Antoni Castel
Ana Moya
Santi Petanas
Eduard Gargallo
Oriol Andrés
Laura García

L’Equip Tècnic

Coordinadora del centre
Lola López
Directora de projectes
Mireia Vehí
Administrativa i responsable
de control econòmic
Mònica Puig
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Xavier Muñoz,
Ana Moya,
Carla Alsina,
Maria Mateu,
Rafa Crespo,
Albert Farré,
Eloisa Piñeiro,

Manel Rebordosa,
Jordi Tomás Aguilera,
Fama Zra,
Oriol Andrés,
Èlia Farrero,
Laura García,
Maria Grande y
Jessica González
Herrera

serveis als socis, centre de documentació i comunicació

4 serveis als socis, centre de

documentació i comunicació

E

l CEA va presentar l’any 2011 el centre
de recursos audiovisuals especialitzat en
Àfrica i Interculturalitat, un nou projecte
la voluntat del qual és generar eines per millorar
el coneixement i la difusió sobre l’Àfrica, les seves societats, la seva història i les seves cultures.
És un projecte que es va iniciar l’any 2010 amb
vocació de ser un work-in-progress, que, com la
biblioteca, vagi creixent any rere any amb noves
incorporacions. Per una banda, el centre es va
iniciar amb trenta títols cedits en dipòsit al CEA
per realitzadors, productors i ONGs. Tanmateix,
en el marc de l’aposta del CEA per les noves tecnologies, el fons també recopila i indexa peces
audiovisuals penjades a la xarxa –algunes de les
quals també es troben en dipòsit al CEA- per a
que puguin ser consultades online, a través de

la web. Això permetrà recollir-hi materials que
per les seves característiques serien difícils de
trobar a casa nostra però que en canvi, es troben a Internet.
L’altre objectiu del projecte és d’una banda posar a l’abast de tots els públics continguts i materials audiovisuals i, d’altra banda, facilitar als
creadors audiovisuals que treballen en camps
vinculats a l’Àfrica la possibilitat de destacar els
seus treballs en un entorn on, degut a l’aparició
constant de nous continguts, sovint resulten difícils de trobar.
El projecte ha comptat amb el suport de
la Direcció de Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Barcelona durant la seva fase
inicial.
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Serveis
als socis
i comunicació

4.1. WEB
És un espai virtual de comunicació, difusió i
consulta de l’entitat. Des de la web es pot estar 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
La biblioteca compta de recursos en format de
llibres, retalls de premsa, revistes especialitzades i accés a Internet. La consulta d’aquests
materials, d’accés lliure, ha de ser realitzada en
hores d’obertura del Centre i és recomanable
contactar amb el personal del CEA per a qualse-
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vol petició. No obstant això la pàgina web disposa d’un espai per a la consulta del material
existent.

4.3. FONS DOCUMENTAL AUDIOVISUAL
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
organitzat per temàtiques. La consulta es pot fer
mitjançant la web però el visionament ha de ser a
la mateixa entitat 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. El butlletí
es composa de les notícies d’actualitat del CEA,

4.5. Comunicació del CEA: Enfortir les eines digitals per arribar
més lluny
El CEA s’ha guanyat el prestigi en l’àmbit acadèmic i científic al llarg de 20 anys de feina.
Sense descuidar aquesta dimensió, el Centre
ha aprofundit la seva estratègia comunicativa per anar més lluny i arribar al major número de persones possible, acomplint d’una
manera òptima el seu objectiu de divulgar
i apropar una visió complexa i realista de
l’Àfrica. Sovint els canals habituals de comunicació difonen una visió reduccionista, simple i superficial d’un continent tant interessant com particular que no pot ser comprès
només amb prejudicis i estereotips.
No sense una certa impotència el CEA és
conscient que té un compte pendent en
l’àmbit de la difusió, no tant a l’entorn universitari i acadèmic, sinó amb el conjunt de
la societat, amb d’altres organitzacions, amb
les institucions, i fins i tot, en certs casos,
amb els nostres propis socis.
Sense deixar de banda els mitjans clàssics, el
CEA està convençut que aprofitant les potencialitats de les eines de comunicació digitals
pot esdevenir l’emissor d’informació que no
estigui tamisada pels interessos mercantils,
mitjançant, per exemple, l’aparador que ofe-

de l’Àfrica Sud-sahariana i compta amb un full
d’anàlisi. Finalment una còpia es penja a la web.
El mes de juliol del present any sortirà el segon
exemplar del butlletí.
reix la plana web i l’altaveu que suposen les
xarxes socials. L’explotació d’aquestes mateixes eines permet al Centre apropar-se encara més a la ciutadania i animar un debat sincer i honest amb un intercanvi d’informació
enriquidor.
Entenem que la fortalesa d’una estratègia de
comunicació i difusió entronca directament
amb l’objectiu prioritari de sensibilització i
amb l’optimització de l’ús dels coneixements
generats pel Centre. Malgrat la importància de l’estratègica comunicativa, sovint els
continguts generats pel CEA no s’han difós
adequadament i, per tant, no s’han optimitzat prou en àmbits diversos: la resta d’ONG
que treballen a l’Àfrica i que podrien aprofitar aquests coneixements; les institucions
durant el procés de definició de les seves
actuacions i polítiques; determinats sectors
socials especialment interessats en accions
de sensibilització, com l’escolar; els mitjans
de comunicació que sovint ajuden a difondre
una imatge deformada del continent, etc.
Després de planificar una estratègia organitzada, racionalitzada i estructurada de comunicació, al maig de 2011 el CEA es va submergir al món de les TIC i de les eines digitals
d’una manera activa i decidida. Es va crear un
perfil de Facebook i un compte Twitter, mentre, en paral•lel, es feia un esforç per mante-
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nir actualitzada l’informació de la web. Tot i
que es despleguin camins diversos, l’objectiu
d’aquestes accions és aconseguir una millor
difusió dels coneixements que es generen al
treball acadèmic del Centre i de les activitats
que es duen a terme. El format digital ha tingut gairebé 5.000 visites (i 20.000 pàgines
consultades) en menys de sis mesos.
A més de les dades que poden resultar fredes, el més esperançador és que aquesta
dinàmica de comunicació continua creixent,
alimentant i alimentant-se, generant debats,
difonent coneixements i informacions, teixint
una xarxa de compromís, apropant la realitat africana arreu i encomanant l’esperit i els
valors del CEA. Aquesta resposta, aquest resultats i aquestes dades mostren la falsedat
d’una de les frases que més habitualment
acompanyen als comentaris sobre el continent i és que “Àfrica no interessa a ningú”.
El CEA estava convençut de que aquesta afirmació no era certa, ara el CEA està, més que
mai, absolutament segur que Àfrica interessa
a moltes persones i que només s’han de trobar i construir els espais adients. L’aparell de
difusió pretén, d’una banda, donar a conèixer
de la manera més massiva que sigui possible
l’activitat del Centre i, d’altra banda, enfortir
la feina de sensibilització. Aquesta unió entre
la difusió i la sensibilització s’estableix en base
a la certesa que la comunicació pot amplificar
l’efecte de la sensibilització i fer-la més eficaç.
La multiplicitat d’aquestes accions estava jus-
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tificada pel diferents problemes identificats i,
sobre tot, per adaptar les solucions als diversos col•lectius. Ja sigui la millora de la difusió
de les activitats i els estudis del CEA envers
d’altres organitzacions i institucions que alimenti un contacte més fluid i estret i un enriquidor diàleg; o bé, la relació amb l’àmbit escolar que permet que els escolars incorporin
a la seva formació una visió crítica de la realitat africana, absolutament enganxada a la
actualitat i a la diversitat i lluny de visions estereotipades i reduccionistes; i evidentment,
la divulgació dels materials generats pel CEA
a la societat general que “només” pot generar una dinàmica cap a una imatge més real,
despullada de prejudicis, millorant el disseny
d’aquest continguts.
El CEA està convençut que la millora de les
condicions de comunicació en tots aquest
sectors implica un augment dels coneixements de la realitat africana. Durant aquest
any, els resultats obtinguts no han estat només satisfactoris, sinó fins i tot esperançadors. En un any 1.700 persones segueixen a
Facebook les informacions difoses pel CEA,
més de 500 reben els missatges llençats mitjançant Twitter i la web ha rebut 38.000 visites, usuaris que han consultat 120.000 pàgines. A més a més aquesta estratègia ha anat
evolucionant i afegint eines, com el blog no
oficial que recull cròniques de les activitats
de formació i que va rebre en menys de mig
any 3.000 visites, o la web de la revista Nova
Africa.

formació i
sensibilització

5.1. POSTGRAU EN SOCIETATS
AFRICANES I DESENVOLUPAMENT 2012
Entre el mes de gener i el mes de juny de l’any
2012 el CEA celebra una nova edició del Curs
i Diploma de Postgrau en Societats Africanes
i Desenvolupament. Enguany ha sigut amb el
suport de Barcelona Solidària. La coordinadora ha estat la Lola López i el director acadèmic
l’Alfred Bosch. El curs ha constat de 120 hores
lectives. Vint-i-dos docents s’han encarregat de
les 40 sessions.
Aquesta edició, amb una assistència de 30

activitats de formació i sensibilització

5activitats de

alumnes provinents de disciplines molt diverses
(Infermeria, Economia, Enginyeria, Periodisme,
Publicitat, Biotecnologia, entre d’altres), compta d’una banda amb el format de Curs, amb una
duració de 100 hores lectives, 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 120 hores lectives i 200 hores de pràctiques, i compta amb el quart mòdul
de Societats Africanes i Desenvolupament.
Per tal que els alumnes puguin involucrar-se
en la pràctica diària del món de la Cooperació
al desenvolupament en l’àmbit africà, 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 pel director 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.
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Amb això es vol incentivar la recerca sobre el
continent i la recerca aplicada al món de la cooperació.
La valoració global per part dels i les estudiants
del postgrau és més que positiva, de fet un grup
important d’alumnes d’aquest any van manifestar el seu desig de que s’obrís un nivell més
avançat per continuar formant-se sobre Àfrica
de manera més profunda. Cal esmentar que
any rere any s’han tingut en compte les valoracions dels estudiants al moment de confirgurar
el programa.

Jornades de Joves Investigadors Àfrica Negra: Noves Mirades
Partint de la qualitat i de la formació del Curs
i Diploma de Postgrau, la Jornada de Joves
Investigadors impulsa la recerca i ofereix un
espai als/les joves investigadors/es per a presentar i debatre els resultats dels seus estudis.
Amb aquesta nova incorporació de la jornada
de recerca – té només dos anys de vigència
en relació a la dècada d’edicions del Postgrau
-, volem estimular i animar als alumnes a
continuar investigant sobre l’Àfrica, cosa que
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considerem molt necessària per al desenvolupament dels estudis africanistes i la seva aplicació pràctica en l’àmbit de la cooperació, la
immigració o el món empresarial i cultural. En
aquest sentit, el passat dilluns 16 d’abril va tenir lloc la jornada de joves investigadors Àfrica
Negra: Noves Mirades. Durant la primera part
de la jornada, el periodista i col•laborador del
CEA Carlos Bajo va fer una breu conferència
sobre l’ús que s’ha fet de les xarxes socials
durant el darrer procés electoral al Senegal.
Les eines 2.0 han suposat una revolució també a l’Àfrica. Més enllà de la seva utilització
lúdica, les iniciatives exposades mostren les
potencialitats d’aquestes eines pel que fa a la
participació i la incidència política, així com el
dinamisme i la creativitat d’un seguit de projectes de base ciutadana. Bajo va fer també
una petita exposició de les noves estratègies
del CEA pel que fa a presència a les xarxes socials i comunicació online. L’Oriol Andrés, que
també col•labora amb el CEA, ha presentat el
Centre de Recursos Audiovisuals.
Noves mirades són també les dels alumnes del
Postgrau en Societats Africanes del CEA-UPF. La
segona part de l’acte va consistir en la presen-

tació dels quatre millors treballs de recerca de
la darrera edició a càrrec de les seves autores.
Són: Cooperació i projectes en el continent africà: una aproximació micro a la lògica dels projectes de desenvolupament en les pràctiques
quotidianes: contradiccions, estratègies i usos
per part de les poblacions, a càrrec de Patricia
Messa Castany. Existeix un judaisme africà com
a signe d’identitat? El cas dels Beta Israel a Etiòpia, d’Inmaculada Salcedo Reyes; Imaginaris
d’Europa en les migracions senegaleses, de
Mireia Vehí Cantenys; i Medicina tradicional
africana: ciència i espiritualitat, de Raquel Batet Álvarez.

5.2. CURS DE FORMACIÓ ÀFRICA
SUDSAHARIANA, ESPECIFICITATS
CULTURALS I DESENVOLUPAMENT
Al 2012 es va dur a terme l’edició número 11
del curs “Àfrica Sudsahariana. Especificitats culturals i Desenvolupament”. La valoració general
ha estat força positiva, tant pel que fa al desenvolupament tècnic del propi curs, com per la
matriculació i per la satisfacció dels alumnes.

El curs s’ha desenvolupat com estava previst des
del 14 de novembre fins al 1 de desembre amb
una assistència de 33 alumnes amb perfils molt
diversos. Ha estat format per tretze jornades
amb un total de 39 hores de classes dividides
en tres grans blocs. Primer es van desenvolupar
les sessions relatives a “Àfrica Negra. Un continent en el seu context” que pretenien establir el
marc pels coneixement que arribarien desprès.
Posteriorment es va impartir el mòdul sobre
“L’impacte de la cooperació a l’Àfrica Negra”.
I, finalment, es va desplegar el bloc relacionat
amb “Les particularitats Culturals de la regió”.
Cal remarcar que totes les sessions previstes
s’han completat.
El curs estava orientat a persones relacionades
amb ONG o agents de cooperació, però també a tot tipus de persona que desenvolupés
treballs a l’Àfrica o amb africans i a tot aquell
que volgués conèixer la realitat del continent.
Per aquest motius, les sessions en van planificar per donar la eines per comprendre una mica
millor una realitat cultural que té la seva base
en esquemes de pensament diferents als europeus. Així, a través les particularitats culturals
africanes s’apropa el coneixement de les reali-
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tats. D’altra banda el curs no perd de vista el seu
caràcter introductori, per això un altre objectiu
va ser despertar l’interès pel continent i animar
als alumnes a apropar-se a l’Àfrica trencant el
mur del desconeixement.
La satisfacció de l’alumnat es
valora també positivament
des de punts de vista
diversos. D’una banda, la elevada taxa
d’assistència dóna
una idea del interès que les sessions han generat als alumnes.
D’altra, tot i que és
una valoració subjectiva, la voluntat
de participació dels
alumnes a les classes
ha estat satisfactòria. En
aquest sentit, hi ha hagut sessions que s’han perllongat considerablement en animats debats i el clima general,
els comentaris dels alumnes als organitzadors
han estat positius. I, finalment, els resultats de
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l’enquesta d’avaluació que es va passar als assistents a la darrera sessió dóna resultats també
positius.

5.3. CURSOS DESCENTRALITZATS
“REALITATS DE L’ÀFRICA
NEGRA”
Aquest any hem ampliat
la oferta del “Curs
SAM”, el Curs sobre
Realitats de l’Àfrica
negra que el CEA
realitza periòdicament des de l’any
2000, amb el nom
de “Àfrica sudsahariana. Especificitats
culturals i desenvolupament”. La novetat
consisteix a oferir els
cursos a d’altres municipis
de Catalunya, oferint una formació descentralitzada que copi les
quatre províncies catalanes.
En aquesta edició dels Cursos, la població be-

neficiària ha sigut variada: professionals
de les ONGD’s, tècnics de les administracions públiques, estudiants universitaris i
altres professionals que no s’havien pogut
beneficiar anteriorment perquè els Cursos
sempre es feien a la ciutat de Barcelona i,
malgrat que teníem alumnes d’altres províncies, la descentralització del Curs sempre havia estat una demanda.
El Curs es va fer per primera vegada a a
Girona, amb la Coordinadora d’ONG Solidàries, després s’ha realitzat també a Tarragona, en el marc de la Universitat d’estiu
de la Universitat Rovira i Virgili i a Reus en
l’Hospital Joan XXIII.
Els Cursos han comptat amb el suport de l’ACCD
i han sigut activitats gratuïtes per als i les assistents.

5.4. JORNADES “ELS POBLES INDÍGENES DE L’ÀFRICA”
Durant els dies 27, 28 i 29 de juny de 2011
van cel•lebrar-se les Jornades anuals del CEA.
Aquest any el tema tractat va ser: Els Pobles

Indígenes a l’Àfrica. L’objectiu era donar a
conèixer la situació de les poblacions considerades indígenes al continent des de múltiples
vessants: els problemes i discriminacions que
encara pateixen; les accions de reivindicació i
organització que estan desenvolupant; les característiques i aportacions de les seves cultures; o la seva relació amb els recursos naturals i
el medi ambient.
Les Jornades es van realitzar a la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans, i van comptar amb el suport de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
El primer dia el Secretari General del CEA,
Rafael Crespo, i el Director de Cooperació de la
Generalitat de Catalunya, Sr.Carles Llorens, van
presentar les Jornades. Seguidament, la Professora Sidsel Saugestad (Universitat de Tromso,
Noruega) va fer una xerrada sobre la situació
general dels indígenes al continent africà. El
Professor Thomas Widlok (Universitat de Nimega) va fer una conferència sobre el cas específic
dels San de l’Àfrica Austral.
El segon dia, la Victoria Haraseb, representant
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del Working Group on Indigenous Minorities in
Southern Africa (WIMSA) va fer una explicació
de la feina que desenvolupa aquesta associació, que agrupa les poblacions San de l’Àfrica
Austral. I la Dra. Alexandra Dias (CEA-ISCTE de
Lisboa) va parlar sobre les poblacions Irob que
viuen a la zona fronterera entre Etiòpia i Eritrea.
El tercer i darrrer dia, l’antropòleg i escriptor
Albert Sànchez Piñol va fer una intervenció sobre els pigmeus de l’Àfrica Central. I es va dur
a terme una taula rodona amb Octavio Rubio
(Survival Internacional), Rita Huybens (Lliga
dels Drets dels Pobles) i el Prof. Asier Martínez
de Bringas (Universitat del País Basc).
Les actes de les ponències, en català i en anglès, estan disponibles al nostre web (www.
centredestudisafricans.org). Les ponències en
castellà han estat publicades en el número 27
(gener de 2012) de la revista Nova Africa.

5.5. CICLE DE CONFERÈNCIES “EL
CONTINENT NEGRE. POLÍTICA I
ECONOMIA” AL CENTRE CÍVIC URGELL
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Els dimecres del mes de febrer es va realitzar
en el Centre Cívic Urgell el cicle de conferències “El continent negre. Política i economia”.
Amb una assistència mitja de 50-60 persones
el Cicle de Conferències ha arribat a persones de perfils molt diversos. Els assistents van
participar molt activament en els debats posteriors i les seves avaluacions van ser molt positives. El cicle va seguir el següent programa:
1. De la descolonització a l’actualitat
Rafa Crespo
2. Conflicte i gobernabilitat
Fernando Díaz Alpuente
3. Estat-nació
Jordi Tomas
4. Àfrica en l’economia internacional
Artur Colom
El cicle de conferències es va complementar
amb el passi de la pel•lícula “El malson de
Darwin” de Hubert Sauper.

activitats relacionades amb la migració i la interculturalitat

6 activitats relacionades amb la
migració i la interculturalitat

6.1. DONES PAKISTANESES ALS
BARRIS DEL POBLE SEC i DEL RAVAL
Aquest és un projecte d’acompanyament a dones Pakistaneses dels barris del Poble Sec i del
Raval. És un projecte de continuïtat que inicialment es plantejava com un espai d’alfabetització
de dones. El desenvolupament del projecte al
llarg dels anys ha obert un procés on s’inclouen
diferents àrees de treball. Enguany s’ha fet amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
La nostra tasca té tres vectors. D’una banda
duem a terme les classes de llengua, aquestes
les percebem (les dones pakistaneses i l’equip
de treball) com una estona per a sortir de les
tasques reproductives i per a trobar-se amb
altres dones. Des de l’espai de les classes es
dóna a la llengua una perspectiva empoderado-

ra. La llengua com a vehicle per a l’autonomia,
l’autosuficiència al barri i a la ciutat que es transforma en la capacitat d’acompanyar als fills i filles en l’escolarització, la possibilitat d’entendre
les xarxes autòctones i l’administració, així com
el canal bàsic de relació. En molts casos, les dones pakistaneses surten poc de casa per, entre
d’altres raons, la impossibilitat d’anar soles pel
carrer ja que no dominen la llengua oral ni escrita.
Per altra banda es realitzen sessions setmanals
vinculades amb temàtiques d’interès per a les
pròpies dones. La majoria de les demandes
formen part de la necessitat de comprensió o
interacció en àrees determinades que queden
fora del seu abast: treball, escola, sanitat, tràmits, etc. Aquestes sessions ens han servit per
generar un diagnòstic participatiu de necessitats de la comunitat de dones pakistaneses i,
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amb aquest, hem pogut generar un procés d’interacció entre
les dones i les seves problemàtiques.
Finalment, i com ja hem exposat, estem sistematitzant el diagnòstic participatiu de necessitats en format de document de treball per a seguir elaborant arbres de necessitats i recursos
de la comunitat de dones pakistaneses. Alhora,
mitjançant el diagnòstic, pretenem continuar
generant espais d’empoderament i autoresolució de problemes a partir del suport mutu, dels
recursos de la pròpia comunitat i del rol actiu
de les dones.

6.2. AMPLIACIÓ I REFORÇ DE
LES ACTIVITATS EN EL CAMP DE
LA GESTIÓ DE TÒPICS I RUMORS
SOBRE LA DIVERSITAT CULTURAL
Consolidació de la col•laboració
l’Ajuntament de Barcelona

amb

Des dels seus inicis el CEA ha participat en el
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disseny i desenvolupament de l’estratègia antirumors de L’Ajuntament de Barcelona, emmarcada en Pla Barcelona Interculturalitat (http://
www.interculturalitat.cat/). La implicació del
CEA és doble: com centre assessor i que porta
a terme actuacions del Pla d’Interculturalitat,
i com a membre fundador de la Xarxa Antirumors de Barcelona.
De fet l’any, 2011 es va consolidar i reforçar la
participació del CEA en les principals actuacions
que fonamenten l’estratègia antirumors::
Actualització del Manual Antirumors: combatent 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 analitzar i generar respostes a 12 dels principals rumors que corren
per la ciutat. Des de la percepció d’invasió a la

suposada no voluntat d’integració, passant per
la incidència als serveis públics ( sanitat, serveis
socials, educació,...). Seguint la perspectiva intercultural, el manual relata les vivències quotidianes de dos dones, la Rosita i la Blanca, la
seva cuidadora, en un barri popular de Barcelona; i com recullen i donen respostes a rumors
a partir de la seva interacció personal amb el
veïnat en diferents espais.
El CEA ha participat també en l’actualització del
disseny de la formació, publicacions i altres activitats de la Xarxa Antirumors:
Disseny i realització de la Formació d’agents
Antirumors.
Les sessions de formació es van iniciar el maig
de 2010 i es perllongaran durant tot el 2011.
Al llarg d’aquestes 22 edicions han rebut la
formació més de 600 persones 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 Direcció d’Immigració i
Diàleg Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona. Aquests debats es 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 interaccionar, també són moderats i dinamitzats per
membres del CEA.
De gener a desembre de 2011 s’han realitzat
56 debats, 12 en el Consorci de Normalització
Lingüística (CNL) i els altres a associacions i
col•lectius concrets, per exemple associacions
de veïns, casals de gent gran, col•lectius LGTB,
etc. i l’experiència tindrà continuïtat el 2012.
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
debats que seguiran sent dinamitzats per un
equip format i coordinat pel CEA. Formen part
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de l’equip de dinamitzadors Rafa Crespo, Maria
Mateu, Khalid Ghali, Lola López, Jessica Gonzalez, Deeba Asghar, Jamila El Chekroune, Dito
Endingo, Cristina Velásquez y Diego Salazar.
Activitats en altres municipis i col•laboracions
amb altres institucions.
L’èxit del treball realitzat a la ciutat de Barcelona va afavorir la participació del CEA en jornades i activitats formatives en altres municipis
de Catalunya com : Igualada, Girona, Sant Sadurní d’Anoia, Terrassa o Mataró, així com en
activitats d’altres institucions relacionades amb
la gestió de tòpics i rumors com La Universitat
Ramón Llull o l’Àmbit Maria Corral, dinàmiques
que està previst reforçar i ampliar l’any 2012.
Totes aquestes actuacions s’emmarquen dins
de la trajectòria del CEA de treball sobre estereotips, prejudicis i relacions interculturals.
Precisament, 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 precedents són la participació del CEA
en la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual
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del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) el
projecte europeu SAFI, del qual es genera un
còmic o el de“Manifestacions artístiques de la
diàspora negroafricana de Barcelona” (http://
ceadiaspora2009.wordpress.com/)..

6.3. CONSTRUCCIÓ DE LA CASA
DELS POBLES
El CEA ha vingut col•laborant durant aquest
curs en la construcció de l’espai comú de diàleg
i debat entre comunitats nouvingudes a Catalunya que gestiona el CIEMEN, (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i
Nacionals).
Aquest espai, que explica ja amb la infraestructura necessària, consisteix en una “Casa dels
Pobles “pensada perquè entitats i col•lectius
de comunitats minoritàries i minoritzades tinguin un punt de trobada comuna.
El CEA s’ha encarregat de contactar a diverses
comunitats i iniciar un procés de coneixement
mutu entre aquelles que han volgut participar.
L’objectiu del projecte consisteix a generar una

jornada on les persones i les comunitats
que ho desitgin puguin participar del
diàleg. Aquesta jornada permetrà intercanviar experiències i aprenentatges sobretot
allò que les uneix quan arriben a Catalunya,
com els prejudicis, la construcció de la imatge
del migrant o el racisme, i seran realitzades en
un format de lliure intervenció.
El projecte s’espera que pugui ser consolidat en
els propers anys, dotant de vida i personalitat
pròpia a la “Casa dels Pobles”.

6.4. CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS, CARTOGRAFÍA DE SABERES
“Fins ara, la història del nostre país ha estat una història de ciutadans de primera
i les seves ombres. Els catalans nascuts
a Catalunya són els protagonistes visibles i reconeguts de la narració; les seves
ombres són els catalans de cel•lofana,
aquells que apareixen davant els nostres
ulls com a transparents, malgrat la seva
existència visible” (A. Moya)

Les Cartografies de coneixements, que tenen el
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i de
l’Ajuntament de Barcelona, pretenen intervenir
en una situació conflictiva en el moment actual.
En temps de crisi i escassetat, la tendència a fer
de la diferència una font de desigualtat fomenta les discriminacions racistes i xenòfobes. 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. Així mateix, enlloc de generar-se relacions cooperatives i de
suport mutu entre totes les persones de la
societat catalana per a fer front a la situació,
es donen dinàmiques negatives envers les persones i, de manera més exagerada, envers les
d’origen migrant.
Les Cartografies estan enfocades a trobar sortides a la crisi econòmica, de valors i de referents que vivim actualment, busquen treballar
les relacions interculturals entre les persones i
fomentar la imatge en positiu de les comunitats

25

de persones que habiten a la ciutat de Barcelona per mitjà d’un espai d’intercanvi, de creixement i de posada en comú de la intel•ligència
col•lectiva.
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, ja que en molts
casos, als seus territoris d’origen la crisi no és
d’ara, sinó que és producte de les relacions estructurals i les poblacions fa molts anys que la
pateixen.

Les Cartografies esdevenen espais des d’on dibuixar un mapa de recursos global que es trasllada a la ciutat de Barcelona.

6.5. CRIQUET AL POBLE SEC
Durant tot l’ any 2011 el Centre d’Estudis Africans ha dut a terme un projecte de dinamització comunitària al barri del poble Sec de Barcelona. Rebuda la demanda per part del districte
de Sants- Montjuïc, Ajuntament de Barcelona,
el projecte ha consistit en fomentar la participació de joves pakistanesos del districte en l’
esport del Criquet de forma reglada.

Fins ara s’han realitzat les següents trobades:
- Finances islàmiques, sistema alternatiu en
plena crisi econòmica. Najia Lotfi
- Tontines africanes, un model de relacions humanes i d’emprenedoria femenina. Remei Sipi
i Bombo Ndir
- Teatre per a l’educació. Una manera diferent d’abordar la pedagogia. Forn de Teatre
Pa’tothom
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Durant l’any
hem teixit relacions amb
joves
del
districte, comerciants,
associacions,
oratoris i altres persones
de la comunitat pakista-

nesa, serveis de l’ajuntament i entitats de joves
del districte, per tal de buscar una opció viable,
de continuïtat i integrada als col•lectius del districte.
Després de l’intent de fomentar la creació
d’una secció juvenil a la Unió Catalana de Clubs
de Criquet, finalment els nostres esforços no
van fructificar, pel que vam decidir començar a
rodar pel nostre compte.
Finalment, des del mes de setembre del 2011,
els joves del Poble Sec que ho vulguin, participen del “Poble Sec Criquet Club”, cada divendres de 15:30 a 18:30h i dissabtes de 10:30 a

13:30h, a les instal•lacions esportives de Julià
de Capmany, a Montjuïc.
L’equip està integrat per entre 15 i 20 joves d’ entre 12 i 18 anys que acudeixen a
l’entrenament de forma regular, el nostre entrenador professional: Zafar Ilias, i un tècnic del
Centre d’Estudis Africans.
El “Projecte criquet al Poble Sec” destaca per
ser la primera experiència engegada amb èxit,
en quan a la pràctica del criquet juvenil, a Barcelona. Un cop consolidat l’equip, adquirits els
materials necessaris, instal•lacions i les qüestions més pràctiques del projecte, l’equip ha
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començat a participar a la Lliga oficial de criquet de Barcelona 2012, essent l’únic equip juvenil d’aquesta.
El projecte està constituint- se com una experiència educativa, esportiva i intercultural pionera, que està tenint molt bona acceptació a
la comunitat pakistanesa i amb uns nivells de

28

satisfacció molt grans entre els joves que hi
participen. Per l’ any vinent, des del Centre d’
Estudis Africans i Interculturals, plantegem la
necessitat que l’equip comenci a funcionar de
forma autònoma, amb finançament propi i/o
sota el paraigües d’alguna entitat esportiva o
cultural que pugui garantir la continuïtat del
projecte

col·laboracions

E

l CEA ha participat durant aquest exercici en activitats organitzades per
d’altres entitats i insitucions com a
col·laborador.

altres col·laboracions

7 altres

1. 1. Comitè d’assessorament de la campanya “Perill de riqueses: un conflicte per
l’alta tecnologia” de la Lliga dels Drets dels
Pobles.
2. 2. Participació a la II Trobada d’Entitats
Africanes i Africanistes de Catalunya.
3. Co-organització del Curs: “Àfrica a l’horitzó:
perspectives dels processos endògens de les
societats africanes” amb Caja Madrid
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annexos

1

programa del Curs i Diploma del Postgrau en
Societats Africanes i Desenvolupament 2012

Marc físic i Demografia
Prehistòria
Historia Antiga
Període clàssic
Tracta negrera
Primers contactes
europeus
Colonització

MÒDUL 2
POLÍTICA I
ECONOMIA

MÒDUL 3
SOCIETAT, ART I
CULTURA

De la descolonització a
l’actualitat
Conflicte i gobernabilitat
Estat-nació
Àfrica en l’economia
internacional.
Globalització i integració econòmica
en l’Àfrica al Sud del
Sàhara

Cosmovisió i religiositat
La qüestió dels pobles
indígenes a l’Àfrica
Género en el África
Subsahariana: conceptualización y paradigmas
Llengües africanes
Literatura oral i contemporània
Religió, identitat i noves tecnologies
Convivencia de poder
modern i tradicional.
El cas dels tribunals
Xarxes socials a
l’Àfrica: Noves eines
per una nova ciutadania
Cap a un nou art africà: la creació contemporània

annexos

MÒDUL 1
GEOGRAFIA, POBLACIÓ I HISTORIA

MÒDUL 4
SOCIETATS AFRICANES
I DESENVOLUPAMENT
Ajut humanitàri
Etnocentrisme i desenvolupament
Anàlisi crítica de “Cooperació i desenvolupament”
Gènere i desenvolupament
Recursos naturals i
transparència
Desenvolupament
rural i agrícola
Cooperació espanyola
amb l’Àfrica sudsahariana
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PROFESSORAT
Maria Prats (UAB), Alfred Bosch (UPF), Ferran Iniesta (UB), Eduard Gargallo
(ISCTE-Lisboa y CEA), Itziar Ruíz-Giménez (UAM), Eduardo Bidaurratzaga
(HEGOA- UPV), Karlos Pérez de Armiño (HEGOA-UPV), Artur Colom (UAB),
Roser Manzanera Ruiz (UG), Albert Farré (ISCTE-Lisboa y CEA), Jean Bosco
Botsho (Africat), Remei Sipi (E’Waiso Ipola), Inongo Vi-Makome (escritor),
José Gómez Soliño (ULL), Jordi Tomás (ISCTELisboa i CEA), Elena MartínezJacquet (CIAPUPF), Lola López (CEA), Carlos Bajo (CEA), Jacobo Ocharan
(CEA), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM).
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2

material de difusió d’un dels cursos
descentralitzats sobre realitats africanes
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3

34

material de difusió de les jornades
anuals de 2011 sobre pobles indígenes
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4

36

material de difusió del curs introductori
sobre especificitats culturals africanes
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38

material de difusió del curso d’estiu sobre cultura
i desenvolupement a l’Àfrica a la URV

6

material de difusió del cicle
de cultura africana al Centre Cívic Urgell
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40

material de difusió de la jornada de noves mirades (presentació de treballs del postgrau)
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42

felicitació de l’any nou enviada als socis

9

material de difusió d’un
dels cursos d’agents antirrumors
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10

material de difusió del programa “cartografies
de coneixements - cartografía de saberes”
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