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sumari

1 sumari

L

a present memòria és el recull
de les activitats, propostes, publicacions i resta
d’accions fetes pel
CEA durant l’any
2012. Per raons
d’eficiència i comoditat administrativa, podreu
veure que a partir d’enguany la
memòria d’activitats
del Centre cobrirà els anys naturals, de forma que coincideixi
amb les memòries econòmiques.
Així, aquesta memòria incorpora
les activitats desenvolupades durant l’any 2012, algunes de les quals
ja constaven a la memòria de l’any
anterior.
El CEA, a través del treball de l’equip
tècnic i la Junta, i gràcies a la fidelitat

dels socis i sòcies i de la col•laboració
de diverses entitats públiques, ha mirat
de desenvolupar una sèrie d’activitats
i projectes amb el màxim de
qualitat i d’impacte possibles.
Hem mantingut la publicació electrònica de la revista
Nova Africa i del
butlletí – que ha millorat i ampliat els seus
continguts -, i hem
seguit reforçant el
nostre Centre de
Recursos Audiovisuals. Al CRA, a part
de millorar la qualitat
dels materials, s’ha treballat
per a difondre’l i per a posar-lo a
l’abast de tothom, ja que el fet d’obrir
un accés on-line tant per a temes bi-
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bliogràfics com audiovisuals, permet
ampliar el radi d’impacte.
En aquest sentit, el CEA ha reforçat
l’aposta per la transversalització de
les tecnologies 2.0 com a eines amb
un potencial enorme per tal de difondre les accions. Podem destacar, per
exemple, la implantació dels streamings (emissió en directe per internet) de diverses de les nostres activitats o formacions per a multiplicar-ne
l’impacte.
En l’àmbit acadèmic, podem tornar
a mencionar el Postgrau en Societats
Africanes i Desenvolupament CEA-UPF,
que ha renovat i ampliat part dels seus
continguts, tot mantenint la base del
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model que ha tingut tanta acceptació
en els darrers anys. Tot i la difícil situació del país i de les institucions acadèmiques en particular, el Postgrau ha
tingut un elevat nombre de matriculacions.
En l’àmbit de la interculturalitat, un nou
aspecte que l’entitat treballa des de fa
alguns anys, s’ha augmentat el nombre
de projectes i activitats.
Des del CEA volem aprofitar l’ocasió
per agrair el suport i la col•laboració
d’entitats, amics/es, i gent que ens
dóna suport de manera incondicional,
i molt especialment als nostres socis i
sòcies, sense els quals no seria possible
continuar amb la nostra trajectòria.

el CEA

2 el CEA

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.
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 pro-

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

jectes d’investigacions acadèmiques
finançades per les respectives institucions fins a tesis doctorals i tesines, de
forma que el CEA es converteix en un
espai de reflexió, informació i comunicació.
Des de fa anys, el CEA centra les seves
accions en tres línies de treball que es
materialitzen des de metodologies diverses com la investigació, la intervenció, la publicació, la formació, etc.
Entre els membres del CEA hi ha especialistes 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,
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c e nt re s d e
re c e rca

col•laboracions diverses amb 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.

organigrama i direcció

3 organigrama i direcció

E

l CEA compta amb personal administratiu per al 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
Secretari General: Rafael Crespo
Tresorera: Ana Moya
Vocals:
Eduard Gargallo
Oriol Andrés
		
Antoni Castel
		
Jordi Sant
Paral•lelament i de forma perma-

nent el CEA compta amb un equip
tècnic composat per:
Coordinadora del Centre: Lola López
Directora de projectes: Mireia Vehí
Administrativa i responsable control
econòmic: Mònica Puig
Altres persones 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, Jordi Tomàs, Fama Zra,
Oriol Andrés, Èlia Farrero, Maria Grande
i Jessica González.
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La Junta

President
Antonio Santamaría
Secretari General
Rafael Crespo

Vocals
Antoni Castel
Jordi Sant
Eduard Gargallo
Oriol Andrés

Tresorer
Ana Moya

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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Eduard Gargallo
Carlos Bajo
Xavier Muñoz
Ana Moya
Carla Alsina
Maria Mateu
Rafa Crespo

Albert Farré
Jordi Tomàs
Fama Zra
Oriol Andrés
Èlia Farrero
Maria Grande
Jessica González

serveis als socis, centre de documentació i comunicació
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serveis als socis, centre de
documentació i comunicació

L

’any 2012 ha estat fonamentalment un any d’estabilització d’un
seguit de projectes i d’iniciatives
que s’havien engegat durant els darrers
exercicis. D’aquesta manera, s’ha anat
reforçant la presència del CEA, amb especial èmfasi en treballar la presència
virtual a la xarxa, com a un mitjà per a
guanyar visibilitat i per a multiplicar els
efectes d’impacte de les activitats del
Centre.
En aquest sentit, projectes com el del
Fons Documental Audiovisual o com
l’estratègia 2.0 han anat guanyant
contingut, pes i, per tant, coherència.
El fet de veure que aquests projectes
progressen i maduren ens fa valorar-los
molt positivament. Per altra banda, serveis que gaudeixen d’una trajectòria

més amplia com la biblioteca o la web
han continuat amb el seu desenvolupament habitual. Aquesta dinàmica
suposa que tot el conjunt d’eines que
el CEA té a la seva disposició es troben
en constant evolució, ja que els membres de l’equip tècnic juntament amb
els col•laboradors del Centre busquen
constantment les maneres de continuar avançant.
El butlletí és un bon exemple en aquest
sentit, ja que inicialment la transformació virtual responia a una necessitat
d’abaratir costos de les publicacions i,
a la llarga, ha anat agafant cos i contingut i ha esdevingut un producte de
molta qualitat i amb una composició
que demanda un format interactiu i virtual.
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Serveis
als socis
i comunicació

4.1. web
És un espai virtual de comunicació, difusió i consulta de l’entitat. És la targeta
de presentació de l’organització per les
persones que constantment s’interessen
pels temes treballats des del CEA, pel
món africà i pel desenvolupament i foment de l’interculturalitat. Al mateix
temps és un dels punts de referència
dels socis, a través del qual poden anar
seguint les nostres activitats i consultar
els materials realitzats, tot i que també
se’ls envia la informació via correu electrònic.
En aquest sentit, durant el darrer exercici
s’han anat incorporant continguts a mesura que es realitzaven noves activiats,
que s’engegaven nous projectes o que
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hi havia nous materials preparats per fer
difusió a través de la xarxa. Igualment,
la web s’ha anat adaptant a les noves
línies de treball del centre, incorporant
als seus menús una pestanya per recollir
la activitat en matèria d’Interculturalitat
(CEA Intercultural).
Les estadístiques del servei d’allotjament
de la web mostren que durant la segona meitat de l’any s’han rebut prop de
19.000 visites mensuals.
La web és la porta d’entrada a molts altres serveis del CEA com la biblioteca, el
fons documental o la revista Nova Africa (tot i que aquesta publicació compta amb la seva pròpia web: http://...).
http://www.centredestudisafricans.org

4.2. bilioteca
Aquest espai conté documentació en
format llibres, retalls de premsa i revistes
especialitzades, i compta amb 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 qualsevol petició. No obstant això, la pàgina web disposa d’una
base de dades per a la consulta del material disponible a la biblioteca del CEA.
Durant l’any 2012, aquest servei ha anat
creixent també amb la incorporació de
nous títols.

4.3. fons documental audiovisual
El Fons Documental Audiovisual és un
projecte que el CEA va presentar el 2011
i que va comptar amb la col•laboració i
finançament del Servei d’Ocupació de
Catalunya. Es tracta d’un 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
Àfrica, les seves societats, la seva història i les seves cultures. Reuneix material
audiovisual sistematitzat i organitzat per
temàtiques. La consulta es pot fer mitjançant la web però el visionat s’ha de
realitzar a la mateixa entitat sol·licitant
cita prèvia al personal del CEA.
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 l’aposta del CEA per a les noves tecnologies, el fons també indexa i
recopila 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 permet recollir-hi materials
que, per les seves característiques, són
difícils de trobar físicament a casa nostra
però que, en canvi, es posen a disposició del públic a través d’Internet.
L’altre objectiu del projecte és el de facilitar als creadors audiovisuals que treballen en la direcció del CEA la possibilitat
de destacar els seus treballs en un entorn on, degut a l’aparició constant de
nous continguts, sovint resulten difícils de
trobar per manca d’espais d’exposició i
contacte, d’aquesta manera es facilita
l’accés als materials a públic interessat.
El projecte també ha comptat amb el
suport de la Direcció de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona durant la seva fase inicial. Actualment, la base de dades compta amb
uns cent títols, que s’han visionat en
més de 28.000 ocasions (a 1 de maig de
2013). Durant l’any 2012 la base de dades ha continuat creixent, s’han incorporat nous títol i s’han realitzat tasques
de manteniment (el fet de que alguns
d’aquest vídeos estiguin disponibles on
line obliga a actualitzar les adreces contínuament).
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4.4. Comunicació del CEA:
Enfortir les eines digitals per
arribar més lluny
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 per
tal de millorar la seva tasca de difusió,
després d’arribar a la conclusió que, el
prestigi del CEA en l’àmbit acadèmic i
científic, no es corresponia amb el coneixement que la societat, en general,
podia tenir de l’entitat. L’any 2012 ha estat l’any d’enfortiment i d’estabilització
d’aquesta estratègia. I per aquest motiu
s’ha mantingut i millorat l’activitat a les
xarxes socials i s’ha aprofundit amb l’ús
sistemàtic d’altres eines digitals.
L’experiència d’aquest any d’activitat
ha confirmat els principis que van portar a prendre la decisió d’abocar-se a la
xarxa. S’ha constatat que totes aquestes eines ajuden a la tasca de divulgar i
apropar una visió complexa i realista de
l’Àfrica i que permet fer-ho d’una manera precisa i econòmica. Tot i que és necessari destinar-hi recursos i esforços extres, aquesta presència 2.0 ha permès a
l’entitat arribar a un públic més nombrós.
D’altra banda, l’ús de les eines digitals
ha permès millorar en treball en xarxa
amb d’altres entitats amb les quals compartim ja siguin projectes concrets o bé,
al menys, interessos comuns. La presèn-
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cia a les mateixes xarxes ens permet
col•laborar amb eficàcia en la difusió
de les activitats d’aquestes “organitzacions amigues” i participar en la construcció d’un estat d’opinió en determinades qüestions.
Per últim, la immersió al món de la xarxa ha
constatat l’interès de la ciutadania pels
temes que es tracten al CEA, ja sigui pel
que fa a la dimensió de l’estudi de l’Àfrica
com per la vesant de l’activitat intercultural. De vegades, la manca d’interès
per part dels mitjans convencionals per
aquests tipus de temàtiques s’argumenta
amb el desinterès de la societat afirmant
que “els mitjans no presten atenció perquè a la gent no li interessa”. Tanmateix
les dades de l’activitat del CEA a les
xarxes socials, posen de manifest que sí
que hi ha interès. En dos anys de presència a Facebook (https://www.facebook.
com/centredestudisafricans), el Centre
d’Estudis Africans i Interculturals ha aconseguit 2.778 seguidors. De la mateixa manera el perfil de Twitter del CEA (https://
twitter.com/estudisafricans) és seguit per
723 persones i organitzacions. Això significa, per exemple, que a través de Facebook, els nostres missatges arriben a un
mínim de 2.778 persones que a la vegada
poden compartir els continguts amb els
seus propis seguidors multiplicant aquesta xifra. Es tracta, per tant, d’una eina de
comunicació que ens permet arribar molt
més enllà del que ho havíem fet fins ara.

D’altra banda els nostres seguidors a les
xarxes socials són persones que s’han
apropat voluntàriament perquè tenen
interès a la tasca del Centre. Així, es
tracta d’una audiència amb característiques molt diferents a les de les persones
que podrien llegir a l’agenda d’un diari
la celebració d’una activitat del CEA.
Finalment, dins d’aquesta estratègia es

4.5. butlletí
Des de l’any 2011 el tradicional butlletí
trimestral en paper es va convertir en un
butlletí electrònic, fent un esforç per a
modificar-lo i adaptar-lo a les sol·licitus
dels socis i sòcies. Després d’un temps
inicial de rodatge, el butlletí ha augmentat substancialment el contingut i
les persones col•laboradores.
El butlletí del CEA s’envia trimestralment,
tant en català com en castellà.
El butlletí compta amb dos articles
d’opinió sobre l’actualitat africana, escrits pel Jordi Sant i pel Fernando Díaz.
També compta amb la finestra Qui va
dir Àfrica?, escrita pel Carlos Bajo, que
realitza una visió crítica i actual sobre
la comunicació dels africans i les africanes. Al mateix temps, el butlletí s’ha
obert a entitats i punts de vista externs
però complementaris al CEA amb
l’apartat Signatura convidada. Durant

van incorporant progressivament d’altres
eines, ja siguin xarxes socials, com és el
cas del canal de Youtube, o simplement
aplicacions que es troben on line i que
ens permeten millorar la nostra comunicació, com és el cas de la plataforma
Issuu (amb la que fem publicacions digitals com aquesta mateixa memòria)
o Storify (que hem començant a utilitzar
per fer resums de les activitats).

el 2012 i des d’aquesta secció, vam parlar amb l’Ana Moreno i l’Helena Gómez
sobre els estudis espanyols en Agricultura per al Desenvolupament a Àfrica
Subsahariana, amb el Comitè del 8è
Congrés Ibèric d’Estudis Africans celebrar a Madrid, amb la Lorena Auladell
sobre la crisi alimentària a Níger, i amb
l’Albert Caramés que ens va explicar les
complexitats del desarmament i els conflictes a la regió. I tot amb l’inestimable
ajuda en la traducció dels articles de la
Verònica Soler.
A més a més, el butlletí va servir per difondre l’actualitat i l’avaluació dels
projectes organitzats pel CEA durant el
passat any 2012, permetent als socis i
sòcies conèixer millor l’entitat de la qual
formen part.
Durant el 2012 el CEA ha aconseguit
acomplir amb els objectius de, per una
banda, reforçar el butlletí per tal de que
esdevingui una eina de comunicació i
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reflexió sobre l’Àfrica, i d’altra banda
convertir-lo en un punt de trobada entre
diversos investigadors/es, divulgadors/es
i professionals africanistes.

4.6. nova africa
L’any 2012 ha marcat el renaixement
de la revista Nova Africa. Després de
superar certes dificultats, el gener de
2012 es va tornar a publicar amb petites modificacions, només formals, però
mantenint la qualitat que ha acumulat
durant la seva història. El consell editorial de Nova Africa ha invertit gairebé
dos anys per trobar la fórmula que garantís la seva continuïtat.
Així, al gener de 2012 va aparèixer el
número 27 d’aquesta publicació, en
el qual es van recollir les actes de les
jornades anuals sobre pobles indígenes
realitzades al juny de 2011. Al juliol de
2012 es va publicar el número 28 de la
revista.
La reaparició d’aquesta publicació,
que al llarg de la seva història ha recollit
les signatures dels africanistes més importants de l’Estat Espanyol i bona part
dels experts internacionals més reconeguts, ha marcat el pas de l’edició en
paper a l’edició digital (http://www.novaafrica.net/index.php/homepage).
La migració cap a l’entorn digital va ser
per una banda la solució que va garan-
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tir la continuïtat d’aquesta publicació, i
per l’altra va permetre ampliar la distribució de la revista. La disponibilitat de
la web ofereix una difusió potencial que
era pràcticament inimaginable en format paper. Durant la segona meitat de
l’any 2012, la web de Nova Africa va rebre una mitjà de 1.426 visites mensuals.
Aquest visitants van consultar, al mateix
període, 5.260 pàgines cada mes.
La transformació en una publicació digital permet posar a diposició de tothom
l’arxiu de la revista, d’una manera fàcil
i accessible. El darrer número publicat
és sempre d’accés restringit, disponible
només pels socis del CEA. Tanmateix, la
web ha incorporat un arxiu obert per a
tots els visitants que posa a disposició
de qualsevol persona els números precedents. Aquesta digitalització es va
fent de manera progressiva. Durant el
2012 es van incorporar els dos números
publicats (al gener i al juny) juntament
amb 14 antigues edicions (des del número 13 del juliol de 2003 fins al 26 de
gener del 2010).
Els formats escollits pel disseny de la revista digital permeten llegir els articles
a la pantalla de l’ordinador, però també descarregar-los en format pdf. De la
mateixa manera, els articles es poden
explorar pel seu autor. Està previst continuar amb la digitalització de l’arxiu i
facilitar la classificació dels articles progressivament.

activitats de formació i sensibilització

de formació
5activitats
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 s’ha realitzat 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 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
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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.
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 que s’obrís un nivell més avançat per
a continuar formant-se sobre l’Àfrica
de manera més profunda. Cal esmentar que any rere any s’han tingut en
compte les valoracions dels estudiants
al moment de configurar el programa.

Jornades de Joves Investigadors Àfrica Negra: Noves Mirades
Des de la seva creació, el CEA treballa per a la superació del desconeixement i
l’estereotipització que sovint des de Catalunya, com des de la resta d’Europa, es té
d’Àfrica.
En aquesta línia s’emmarca la Jornada de Joves Investigadors/es, acte vinculat al Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament, en el que els i les alumnes del Postgrau
amb millors qualificacions als seus treballs de recerca exposen els treballs elaborats i, al
mateix temps, hi ha l’exposició d’una altra persona experta que fa anys que treballa en
la recerca africanista, tot i que fora del Postgrau.
És 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 aquest marc,
la Jornada és també una plataforma de visibilització i difusió de les recerques dutes a
terme pels alumnes. Durant l’any 2012 s’han realitzat dues edicions de les Noves Mirades de l’Àfrica Negra, una corresponent a l’edició del Postgrau de l’any 2011 i l’altre
vinculada al Postgrau d’enguany.
Es poden consultar les ponències d’ambdues jornades a la web del CEA: www.centredestudisafricans.org
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5.2. cursos de formació Àfrica sudsahariana, especificitats culturals i desenvolupament
Durant l’any 2012 s’han realitzat nombroses formacions introductòries sobre
els pobles i les societats de l’Àfrica Sudsahariana. La novetat d’enguany ha
estat el format territorialment descentralitzat dels cursos, element novedós
que ha tingut molt èxit.
S’ha realitzat un curs a la Universitat de
Girona durant els dies 11, 12 i 13 de juliol
del 2012. Un altre intervenció formativa,
realitzada a la Universitat Rovira i Virgili, ha sigut la participació a “Els dijous
cooperactius. Àfrica sudsahariana. Del
passat al futur”. L’activitat és un un espai de formació i reflexió entorn als Projectes de Cooperació de casa nostra
que treballen a l’Àfrica.
En tercer lloc s’ha realitzat un curs en
col•laboració amb el Centre d’Estudis
de l’Hospitalet sobre Migracions Africa-

nes en motiu d’una demanda pròpia
del CEL’H. El curs, realitzat durant el mes
de novembre del 2012, ha respost a les
necessitats del CEL’H, que ha requerit
una introducció a les migracions africanes a partir d’un anàlisi de les societats
i pobles de l’Àfrica Negra i la seva relació amb les migracions tant intercontinentals com intracontinentals.
En quart lloc, s’ha col•laborat en una
activitat pròpia – format curs – de la
Universitat de Lleida, “Els dilemes de
la cooperació per al desenvolupament”.
D’aquesta manera es consolida
l’aposta del CEA per la formació de
qualitat i accessible per totes aquelles
persones interessades. El fet de descentralitzar les formacions al territori,
facilita l’accés de més persones a les
activitats del CEA, a la vegada que
multiplica l’impacte de la tasca del
CEA al voltant de la deconstrucció dels
estereotips negatius envers les societats africanes.
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5.3. curs La terra africana.
Usos, visions i conflictes
Al mes de novembre del 2012, a la seu
de la FCONGD, el CEA va tirar endavant el curs temàtic sobre Terra Africana per tal d’abordar, amb un anàlisi
profund fenòmens vinculats a la gestió
de la terra al continent Africà. L’anàlisi,
centrat no només en els conflictes sinó
també en les oportunitats de canvi i millora, tracta d’entendre les diferents visions i idees sobre la terra i el seu ús que
expressen els actors africans i els foranis.
En el context de la crisi econòmic que
està afectant els països occidentals i la
força creixent de les anomenades “potències emergents” s’ha produït en els
darrers anys un increment considerable
de l’interès per la terra i els recursos naturals a l’Àfrica Sudsahariana. Un seguit
d’inversors públics i privats, provinents
d’Occident, Àsia, Amèrica Llatina o
la mateixa Àfrica han decidit apostar
per les potencialitats de l’agricultura,
la ramaderia, la mineria o el turisme en
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aquest continent. En alguns llocs, això
ha desencadenat conflictes amb les
poblacions rurals locals i una veritable
“carrera per la terra” africana. Aquestes noves circumstàncies vénen sumar-se a problemes i tensions presents
de fa temps en el món rural africà: el
creixement demogràfic, la desigualtat
en l’accés a la terra i els recursos naturals, els efectes de les variacions climàtiques, les reformes agràries sovint
fracassades, les disputes en torn dels
parcs naturals, o l’apropiació per part
de les elits dirigents de la major part
dels ingressos generats per l’explotació
dels minerals.

5.4. jornades anuals: “Llengua, societat i cultura: per
una defensa de la diversitat
lingüística a l’àfrica negra”
Durant els dies 3 i 4 de juliol van tenir
lloc les Jornades Anuals del CEA sota
el títol Llengua, societat i cultura: per
una defensa de la diversitat lingüística

a l’Àfrica Negra. Les Jornades van tractar sobre la importància de la diversitat
de cultures i llengües africanes i sobre
les polítiques lingüístiques al continent
africà.
Celebrades a l’Auditori del Pati Manning, les Jornades van comptar amb
la col•laboració de Linguapax-Centre
Unesco de Catalunya i del Ciemen
(Centre Internacional Escarré per a les
Minories Ètniques i les Nacions), i amb el
suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
El primer dia, després de la presentació a càrrec del Director de l’Agència
Catalana al Desenvolupament, Carles
Llorens, i del secretari general del CEA,
Rafa Crespo, el professor de la Universitat de Barcelona Ferran Iniesta va fer la
sessió inaugural. Iniesta va abordar, de
forma clara i punyent com ens té habituats, la situació de les llengües africanes i la seva relació amb els estats colonials i postcolonials, un tema que ha
tractat recurrentment al llarg de les da-

rreres tres dècades. La seva intervenció
va generar una gran expectació i un
bon debat entre el nombrós públic assistent. Les tres intervencions posteriors
van presentar tres casos concrets, un la
primera tarda, i els altres dos la segona:
Caroline Juillard, professora emèrita a
la Universitat de París Descartes, per explicar el cas de Senegal, el rol del francès i el procés de wolofització; Gabriel
Mba, de la Universitat de Yaoundé I, va
fer una aproximació al cas camerunès
on les llengües africanes conviuen amb
dues zones de diferent influència lingüística, anglesa i francesa. Contundent i provocador, Mba va centrar-se
també en la qüestió educativa i en el
paper actiu dels professors africans en
l’alfabetització en llengües autòctones.
El tercer cas estudiat va ser el d’Etiòpia
i el paper de l’amhàric i va anar a càrrec d’Isabel Boavida, de la Universitat
d’Addis Ababa.
El segon dia també va tenir lloc una
taula rodona amb la participació de
les dues entitats col•laboradores de les
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Jornades, amb la intervenció d’Alícia
Fuentes Calle (cap del departament
de diversitat Lingüística de Linguapax)
i amb David Forniès (cap de l’àrea de
Recerca del Ciemen). Finalment, Jordi
Tomàs (coordinador, amb Fama Zra, de
les Jornades) va cloure l’acte. Durant
els dos dies, les Jornades van comptar
amb la presència d’una taula amb llibres i revistes del CEA i d’Oozebap.
Els textos de les Jornades es van publicar a la web del CEA en català i anglès
i a Nova Africa en castellà.

5.5. cicle de conferències
“El continent negre. política
i economia” al centre cívic
urgell
Els dimecres del mes de febrer es va
realitzar en el Centre Cívic Urgell el cicle de conferències “El continent ne-
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gre. 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 Tomàs
4. Àfrica a 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

relacionades amb la
6 activitats
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
que, des de l’inici, s’ha realitzat de manera conjunta i consensuada amb les
comunitats implicades; Camino de la
Paz-Minjah ul Quran i Faizane e Medina.
Aquest és un projecte de continuïtat
que, inicialment, es plantejava com un
espai d’alfabetització de dones i que
actualment compta amb espais de trobada i formació que van més enllà de
la llengua.
Per tal de facilitar processos en els que
les comunitats i les dones d’aquestes

s’hi sentin participes, el CEA està en
permanent contacte amb elles. Així,
en aquesta línia i per tal de dissenyar
propostes, intervencions i projectes a
la mida, l’any 2011, amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, es va elaborar un Diagnòstic participatiu de
necessitats amb les dones de la Comunitat pakistanesa de Camino de la
Paz - Minjah ul Quran. A partir de les demandes que es materialitzaren al document – consultable a la web -, el CEA
ha continuat realitzant la feina amb la
comunitat.
Així, s’ha continuat treballant en les línies del projecte que són classes de
llengua, espais de formació sobre recursos i espais de trobada; no obstant
això i a partir del diagnòstic, les temàti-
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ques i eixos d’interès s’han adaptat a
les necessitats expressades per les dones.
Finalment i després de poc més de 7
anys treballant amb les comunitats pakistaneses, el CEA continua apostant
per tirar endavant projectes que enfoquin les relacions amb les comunitats
de persones migrades des de l’òptica
de la interculturalitat

6.2. es consolida la xarxa
antirumors i l’estratègia de
l’ajuntament de barcelona
Des del seu inici l’any 2010 el CEA participa en el disseny i desenvolupament de
l’estratègia antirumors de l’Ajuntament
de Barcelona, dins del Pla Barcelona Interculturalitat (http://www.interculturalitat.cat/). En la mesura en què aquesta
estratègia antirumors s’ha anat consolidant i adaptant a noves demandes, la
participació del CEA també ha variat,
implicant-se en noves accions i grups
de Treball.
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Disseny i realització de la Formació
d’agents antirumors
Durant l’any 2012 els professionals del
Centre han seguit coordinant i realitzant la formació d’agents antirumors.
Les sessions de formació, iniciades al
maig de 2010 continuen en l’actualitat,
en part a causa d’una demanda
creixent i d’una una excel•lent valoració de la formació per part dels assistents. A finals del 2012 han rebut la
formació prop de 1.000 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 d’agents antirumors de Barcelona (http://www.bcnantirumors.cat/).
La novetat d’aquest any, ha estat la
incorporació de formació especialitzada per a professionals d’àmbits concrets com l’oferta del curs “La Comunitat educativa combat els rumors” per

a mestres del Consorci d’Educació.
Aquesta formació s’ampliarà també a
l’àmbit del comerç, sanitari i d’altres.
Catàleg d’activitats per a combatre
rumors i estereotips sobre la diversitat
cultural
El CEA ofereix dos tallers dins del Catàleg d’activitats per combatre rumors
i estereotips sobre la diversitat cultural, una iniciativa que s’emmarca en
l’execució del Pla Barcelona Interculturalitat. L’objectiu del Catàleg és oferir
activitats de sensibilització i educació
ciutadana per lluitar contra els rumors
i estereotips sobre la diversitat cultural, i posar-les gratuïtament a disposició d’entitats, serveis i equipaments de
Barcelona que desitgin treballar per la
convivència intercultural i la cohesió
social.
http://www.bcnantirumors.cat/quisom/
actualitat-la-xarxa/cat%C3%A0leg2013-dactivitats-combatre-els-rumors-iestereotips-sobre-diversit

Les activitats que s’ofereixen són:
• Taller de Hip-hop Rimant Rumors.
L’activitat utilitza el Hip-hop com a vehicle per transmetre als joves les aportacions positives de la diversitat cultural
i la interculturalitat i també per combatre falsos rumors sobre aquesta diversitat.
• Taller de gènere i gimcana. Aquesta
activitat es realitza conjuntament amb
l’Associació Candela. A través de les
proves d’una gimcana es treballa amb
els joves els estereotips associats al gènere i a la diversitat cultural.
Participació en el grup de Formació
de la Xarxa
L’estratègia antirumors creix i es consolida i sorgeixen nous reptes i formes
de treball. Per això s’han creat diferents grups o comissions de treball en
els quals les entitats membres participen. El CEA forma part del grup de
Formació, encarregat de dissenyar
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noves ofertes formatives, nous àmbits
d’actuació i d’avaluar el treball ja realitzat.
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6.3. rimant rumors

Activitats en altres municipis i
col•laboracions amb altres institucions

Després d’alguns anys realitzant l’activitat
per a joves Els origens africans del Hip
Hop, aquest curs ens hem llençat amb el
taller de “Hip Hop Rimant Rumors”.

El CEA s’ha convertit en un referent
en temes d’interculturalitat. I l’èxit del
treball realitzat a Barcelona ha afavorit que el Centre participi en activitats
formatives en altres municipis, amb
entitats del territori o amb institucions
com ajuntaments, Diputacions o Consells Comarcals. L’any 2012 aquestes accions formatives s’han portat a
Igualada, Sabadell, Terrassa, Collbató,
L’Anoia, l’Hospitalet de Llobregat entre
d’altres.

Mitjançant el moviment Hip Hop, moviment cultural d’actualitat i molt extès
entre els i les joves catalans, hem generat debat a diferents centres educatius
i d’oci per a joves respecte als rumors i
prejudicis relacionats amb la immigració. A més, hem conegut grans grups i
moviments Hip Hop de diferents països
dels qui molts joves de la ciutat en son
originaris, com el Massai Hip Hop de Tanzània, el Hip Hop pakistanès, àrab, xinès
o català.

Totes
aquestes
actuacions
s’emmarquen dins d’un dels objectius
del CEA, el Treball per combatre estereotips i prejudicis i per afavorir les relacions interculturals.

El nostre és un taller intercultural realitzat
per joves artistes hip hop de diferents orígens, català, ucrainés i equato-guineà,
fet pel qual podem parlar carregats de
raons de les diferents realitats de les per-

sones migrants i les aportacions a la societat catalana, impulsant una reflexió
crítica entorn els rumors i prejudicis, i fomentant el respecte a la diversitat. El taller compta amb la participació de Pau
Llonch, del Grup Atversaris; Xavi, líder de
El Nota; Chiky, beat box d’origen equatoguineá i Katerina Palyvoda, ballarina.
El taller Hip Hop Rimant Rumors ha tingut una molt bona acollida des del seu
llançament la tardor del 2012, fet pel qual
hem pogut realitzar fins a tretze tallers a
diferents espais per a joves de Barcelona i rodalies. Hem participat del catàleg
anti rumors de l’ Ajuntament de Barcelona, hem col•laborat amb l’ Ajuntament
de Sant Boi i hem rebut recolzament de
la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya. Al 2013 també, el
taller Rimant Rumors va ser protagonista
d’un episodi del programa de la Televisió de Catalunya sobre interculturalitat
“Tot un món”. (http://www.tv3.cat/videos/4407531/Rimant-rumors).

6.4. 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
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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.”

6.5. 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)
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Les Cartografies de coneixements, que
tenen el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, pretenen, mitjançant la visibilització de les aportacions positives
de les comunitats de persones migrades que viuen a la ciutat, treballar les
relacions interculturals i fomentar els
espais 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.
Amb la voluntat de potenciar el coneixement i l’intercanvi de les aportacions i llegats de les comunitats migrades
a Barcelona, el projecte ha fet un pas
més i ha generat un espai web perenne
que, contràriament al caràcter efímer

i
participatiu
de les trobades,
esdevingui un referent
en creixement
permanent sobre els recursos que es treballen al projecte. En aquest sentit, l’espai web és
un calaix per a guardar-hi tots els elements vinculats a les temàtiques tractades a les trobades i que, a més, permet
consultar-los a qualsevol moment i des
de qualsevol lloc. D’aquesta manera,
el CEA ha multiplicat l’impacte del projecte, arribant a molta més gent que ja
no necessita assistir a una cita concreta sinó que pot accedir a la informació
permanentment.
Així doncs, les Cartografies s’han fet
elàstiques, permetent un ritme dinàmic
i fugaç, alhora que un temps continu
i de consulta permanent. L’espai web
és:
www.centredestudisafricans.org/
cartografies i s’hi poden consultar totes les trobades realitzades durant l’any
2012.

6.6. criquet. projecte de dinamització
comunitària
amb joves de poble sec

El projecte de dinamització comunitària amb població jove del Poble sec
ha consistit en la creació d’un grup
educatiu i de caire intercultural per a
joves que practiquen el criquet, un cop
detectada la necessitat d’un espai
educatiu i d’una estructura adient per
a la pràctica d’ aquest esport.
En poc més d’un any, hem aconseguit
que els joves d’origen pakistanès que
jugaven al carrer sense cap organització ni seguretat per a ells ni per la resta
d’ usuaris de l’ espai públic, formin part
d’ un projecte educatiu i esportiu, participant de la lliga de criquet i amb les
característiques de qualsevol altre esport juvenil.
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La primera fase del projecte va consistir en apropar-nos als joves de les Tres
Xemeneies, així com a referents dins la
comunitat pakistanesa del
Poble sec, com l’ imam,
associacions culturals, comerciants i teixint relacions
amb diferents agents dins
la comunitat. Després d’ alguns mesos d’apropament
i teixir diferents xarxes, vam
obtenir l’acord i el compromís d’ organitzar un equip
esportiu, amb entrenador,
camp propi i materials, a l’ espai del Julià de Capmany, Montjuïc.
L’ any 2012 va ser l’any d’ inici dels entrenaments de l’equip al camp de Julià de Capmany i durant l’últim període
hem consolidat l’equip amb una mitja
d’entre quinze i vint participants permanents. Els entrenaments s’han constituït
de forma regular els divendres de 15:30
a 18:30h i els dissabtes de 10 a 14h.
Des de l’inici del projecte, aquest ha
tingut força acceptació per part de

30

la comunitat pakistanesa. Tret de les
reticències dels inicis, el cert és que la
oportunitat de practicar el seu esport
amb el recolzament de diferents agents, ràpidament ha
estat molt ben considerada.
Des de l’ inici dels entrenaments, a principis d’ any, el
número d’ assistents ha estat
força notable i ascendent.
Durant aquest curs hem participar a la lliga de cricket
de Catalunya, contra equips
d’adults i alguns altres equips emergents de joves de la ciutat, en el marc
de la Federació Catalana de Cricket.
Amb bons resultats educatius i esportius,
el projecte de criquet amb joves representa una bona experiència intercultural en la que els joves pakistanesos, indis
i bangla s’autogestionen el seu propi
equip, es familiaritzen amb els estructures esportives de la ciutat i teixeixen
noves relacions amb els agents de la
administració des de l’òptica de les
pròpies necessitats.

altres col·laboracions

7 altres col·laboracions

E

l CEA ha participat durant aquest
exercici en activitats organitzades per d’altres entitats i insitucions com a col·laborador.
En temes d’Àfrica
Octubre 2012
Amb Habitáfrica a Pamplona al Programa d’activitats Voces entre dos orillas
Novembre 2012-març 2013
Amb IPES a Pamplona en les Jornades
África és imprescindible
Novembre 2012
Amb el Centre d’Estudis L’Hospitalet
(CEL’H) el Curs Migracions africanes
Novembre 2012
Amb la Universidad Complutense de
Madrid: Curs África en el horizonte:

perspectives de los procesos endógenos de las sociedades africanes
En temes d’interculturalitat i rumors sobre la diversitat cultural
Octubre - novembre amb la Fundació
sociocultural Atlas d’Igualada
També amb
El Parlante, Secretariat d’Entitats Sants,
Hostafranchs, la Bordeta, Espai Avinyó
En Cartografia de coneixements
Amb el Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas
(CEIEFI), E’Waiso Ipola (associació de
dones de Guinea Equatorial), Forn de
Teatre Pa’tothom (escola de teatre social), Casa Eslava, Editorial oozebap
El CEA forma part de la “Mesa per a la
Diversitat en l’Audiovisual” del CAC
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annexos

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

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

MÒDUL 1
GEOGRAFIA, POBLACIÓ I HISTORIA
• Marc físic i Demografia
• Prehistòria i origen
de les civilitzacions
• Historia Antiga. Cultures clàssiques
• Període clàssic
• Tracta negrera
• Primers contactes
europeus
• Colonització del
continent
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MÒDUL 2
POLÍTICA I
ECONOMIA

MÒDUL 3
SOCIETAT, ART I
CULTURA

• Actualitat política i
social
• Conflicte i gobernabilitat
• Senegal. Identitat i
nació
• Àfrica en l’economia
internacional
• Globalització i
integració econòmica
en l’Àfrica al Sud del
Sàhara
• Economia popular
urbana
• Migracions i economia

• Cosmovisió i religiositat
• Modernitat i tradició
• La qüestió dels
pobles indígenes a
l’Àfrica
• Gènere a l’Àfrica
Sudsahariana: conceptualizació i paradigmes
• Llengües africanes
• Taller de literatura
• Taller de hip hop
• Religió, identitat i
noves tecnologies
• Xarxes socials a
l’Àfrica
• Cap a un nou art
africà: la creació contemporània

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

PROFESSORAT
Maria Prats (UAB), Alfred Bosch (UPF), Ferran Iniesta (UB), Eduard Gargallo (ISCTE-Lisboa i 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 Tomàs (ISCTE-Lisboa i CEA), Elena Martínez-Jacquet (CIAPUPF), Lola López (CEA), Jordi Cardona (CEA), Carlos Bajo
(CEA), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM).
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material de difusió de la jornada de noves mirades (presentació de treballs del postgrau)
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material de difusió de l’edició 2012 de les
jornades anuals: “llengua, societat i cultura”
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material de difusió del curs
“La terra africana. Usos, visions i conflictes”
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material de resum del curs migracions africanes
mitjançant l’eina digital storify
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material de difusió del programa “cartografies
de coneixements - cartografía de saberes”
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8

imatge fixa del nou espai web del projecte
“cartografia de coneixements”
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