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sumari
L’any 2014 ha estat un any interessant pel
CEA, ja que malgrat el context de crisi
en el que ens trobem, hem assolit la consolidació, millora i ampliació de serveis i
projectes. Per tal d’il•lustrar aquestes fites,
fem una ullada a la Memòria 2014 i coneixerem com ha estat la singladura del
centre durant el darrer any.

l’activitat s’ha donat al mateix temps
que es publicaven dos números de la
Nova Àfrica dedicats a Nelson Mandela
i al recull de les ponències de les jornades “Escriure sobre Àfrica: el deure de la
llibertat”, mantenint una de les activitats
més antigues del CEA des de fa més de 27
anys, les Jornades Africanistes.

El recorregut comença amb la presentació dels principis actius del CEA, tant de
les línies de treball i el que ens caracteritza
com a centre com de les persones que
formen l’organigrama, la direcció i l’equip
de col•laboradores.

La següent etapa de la Memòria ens
porta a conèixer les Activitats de Formació
i Sensibilització. Un dels pilars del CEA des
de la seva fundació i que hem mantingut
i reforçat l’any 2014 amb el curs i Diploma
de postgrau societats Africanes i Desenvolupament a la Universitat Pompeu Fabra,
amb el suport de Barcelona Solidària. Cal
destacar que el propi desenvolupament
del postgrau ha permès renovar i reforçar
la xarxa d’entitats i institucions africanistes
que acullen les pràctiques de l’alumnat.

Després entrem en la dimensió virtual, en
la que l’Equip de comunicació ha aconseguit millorar eines i espais amb la creació de la nova web i l’activitat on-line a
través de les xarxes socials com facebook
o twitter. Aquestes activitats han permès
una major visibilització del CEA en el món
2.0.
I en aquesta línia es troba la interacció
entre l’off line i l’on line. D’aquí la relació
entre la Biblioteca i el Fons documental
audiovisual. En aquest punt ha estat fonamental la implicació dels estudiants del
postgrau en el manteniment i ampliació
del fons.
El Butlletí també ha viscut una transformació en positiu en el disseny i la difusió amb
l’ampliació del grup de col•laboradors
permanents i externs. L’ampliació de

Del postgrau es desprenen la jornada
Àfrica Negra: Noves mirades on joves investigadors presenten les seves recerques i
on es va visionar el documental Kàssumay
sobre el regne d’Ossouye a la Casamance, en el que han col•laborat membres
del CEA.
L’any 2014 també varem tenir el plaer
d’organitzar dos seminaris sobre “El pensament africà i tradició” amb el mestre i
fundador del CEA, Ferran Iniesta .
Seguint el camí de fer memòria, arribem a
les activitats relacionades amb les migra-
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cions i la interculturalitat. En aquest apartat trobareu diversitat d’àmbits d’acció
on intentem incidir des d’una perspectiva
plural-holista. Com diria en Ferran Iniesta
“Es hora de ir al reencuentro de la visión
plural y de la creadora comprensión de
la diversidad1”. I la voluntat intercultural
ens porta a mantenir el projecte Dones
d’origen pakistanès: visibles i amb drets,
així com la implicació activa en la Xarxa
Barcelona Antirumors i les col•laboracions
amb entitats i municipis del país que volen
desenvolupar una estratègia contra les
discriminacions per origen. Sense oblidar
el jovent amb els projectes de Cricket
Jove Bcn, Rimant Rumors i la potenciació
dels Referents Culturalment diversos.

europeista del CEA, que també s’ha
reforçat amb la participació en el projecte Europa: Coneixement i mecanismes
d’accés, que com veureu afavorirà una
major presència en el context de la UE.
Més informació a la Memòria del proper
any.

Els esdeveniments actuals ens porten a
participar en l’obertura de nous camins
com l’anàlisi i propostes d’acció contra la
Discriminació religiosa: el cas de L’Islam. I
continuem amb el reconeixement i el fer
conèixer les aportacions de la diversitat a
àmbits concrets amb Mirades Creuades.

Rafael Crespo Ubero
Secretari General Centre d’Estudis Africans
i Interculturals
Vila de Gràcia
Quaresma 2015.

Evidentment, el CEA no seria res sense les
relacions i el treball en comú amb entitats, institucions que generen iniciatives
africanistes de formació, recerca, sensibilització i visibilització d’Àfrica a Catalunya
i l’Estat Espanyol. A la memòria trobareu
un petit recull del conjunt creixent de
col•laboracions en xarxa amb multiplicitat
d’agents públics i privats.
I tanquem la Memòria amb la vocació
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Com a Secretari General vull agrair de tot
cor a l’equip tècnic i les persones participants en els projectes i serveis, perquè han
fet possible amb el seu esforç i dedicació
mantenir viu l’esperit africanista del CEA.
Les fites aconseguides i la continuïtat del
CEA són gràcies a elles.
Fins al proper any,
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el CEA
Qui som?

El que ens diferencia

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

• 25 anys d’experiència en l’estudi coneixement de les societats africanes.
• Un equip d’especialistes de tots els
àmbits que afavoreix una aproximació
pluridisciplinar.
• Una relació de diàleg amb les societats africanes que ens permet revisar
valors i conceptes d’Occident i incorporar una visió crítica de les relacions
Nord – Sud.
• Aposta per un model intercultural en
l’abordatge de la diversitat cultural
que també inclogui visió crítica de les
relacions Nord-Sud.

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

Línies de treball
• Estudi, formació i sensibilització sobre societats africanes.
• Anàlisi de la imatge d’Àfrica i dels africans i deconstrucció d’estereotips i prejudicis.
• Les migracions i els reptes que implica per a les societats europees, així com la interculturalitat com a resultat d’aquestes transformacions socials i com a objectiu a assolir.
El CEA col•labora amb institucions, universitats, associacions i col. lectius, tot cercant
l’eficàcia i la potenciació de les actuacions que desenvolupa. En l’àmbit més acadèmic, és membre fundacional de la Xarxa Europea de Centres d’Estudis Africans (AEGIS)
que agrupa institucions de recerca africanista de diversos estats de la Unió Europea.
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serveis als
socis i
comunicació
Comunicació, Nova Web i Xarxes
Socials.
L’any 2014 ha estat fonamentalment
marcat per l’estrena de la nova web del
Centre. D’una banda, perquè ha absorbit
una bona part dels esforços de l’equip de
comunicació; i de l’altra, perquè ha obligat a reorganitzar alguns dels elements
de l’estratègia de comunicació on line de
l’organització.
En aquest sentit, la nova web es percebia
com una necessitat tenint en compte que
l’antiga generava continus problemes
tècnics, limitava les possibilitats de comunicació i oferia una imatge obsoleta del
centre. Així, tot i que el disseny d’aquesta
eina ha estat encarregada a una empresa externa, l’equip de comunicació del
CEA ha realitzat un treball constant de
contacte amb els dissenyadors i desenvolupadors i de supervisió de les diferents
fases del procés.
El canvi de sistema de la web ha obligat
a retocar una bona part dels continguts,
una tasca que encara s’està realitzant.
Més enllà de l’esforç, el resultat s’ha valorat satisfactori. A efectes de disseny,
el lloc presenta un aspecte més modern; tècnicament, resulta més còmode d’utilitzar; i, socialment, incorpora
elements d’interacció amb els visitants
que encaixen millor amb la voluntat de
l’estratègia de comunicació on line.

Aquest canvi de web ha precipitat la
modificació d’algunes de les eines de
comunicació, com la gestió de les xarxes
socials, que, d’altra banda, també era
una necessitat que s’havia anat ajornant.
El canvi més destacable és la conversió
del perfil del CEA a Facebook, que ha
passat de perfil personal (una situació
irregular tractant-se d’una organització) a
una pàgina.
L’equip de comunicació temia que
aquest canvi provoqués una pèrdua de
seguidors. No obstant això, l’impacte ha
estat molt menor de l’esperat, gairebé
imperceptible. Ara mateix, el CEA compta
amb 4.381 seguidors a través de la pàgina
de Facebook i 1.282 seguidors a Twitter.
La posada en marxa de la nova web és
recent i encara no hi ha prou trajectòria.
Però ja es pot dir que durant els mesos
de desembre de 2014 i gener de 2015 (el
temps en què hi ha hagut un recompte
complet), el web ha rebut més de 4.000
visites i la pàgina més visitada ha estat la
referent a la informació sobre el postgrau
amb més de 600 visites.
En els últims anys l’estratègia de visibilització del CEA a través de les eines on line
ha estat satisfactòria, però s’hauria de
mantenir el nivell d’activitat per consolidar
aquesta posició. Per a això és necessari
comptar amb recursos, sobretot, personals, per exemple, a través de les pràctiques dels alumnes del postgrau.
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Biblioteca i Fons Documental Audiovisual
Reuneix la documentació en 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 qualsevol petició. No obstant això la
pàgina web disposa d’un espai per a la
consulta del material existent.
La organització de les Jornades «Escriure sobre Àfrica: el deure de la llibertat»
durant l’any 2014 ens ha permès enriquir
nous títols de narrativa africana i de narrativa d’autors catalans sobre Àfrica.
D’altra banda s’ha pogut millorar el servei amb la incorporació d’un ordinador a
disposició dels usuaris. I s’ha desenvolupat
un treball de reorganització i indexació
dels continguts, gràcies a la col•laboració
d’un estudiant del postgrau en pràctiques.

Butlletí
Aquest any ha estat un any de creixement
pel Butlletí trimestral del Centre d’Estudis
Africans i Interculturals. Durant el 2014
s’han publicar 4 butlletins, tant en català
com en castellà amb un total de 38 ar-
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ticles sobre la realitat africana o la vida
intercultural a la Catalunya actual.
Aquests articles s’han fet arribar per correu als socis i sòcies del CEA, però a més
a més s’han publicat als dos blocs (un en
castellà i l’altre en català) i, per tant, és
una informació que està a l’abast de totes
les persones interessades. El butlletí s’ha
enviat, de mitja, a unes 150 direccions de
correu, de les quals aproximadament el
30% l’obren en castellà o en català.
A més a més de les habituals seccions, el
butlletí del CEA s’ha reforçat amb altres
de noves com la de “Àfrica als mitjans
de comunicació”, escrita pel Sebastian
Ruiz. Volem destacar que el grup de
col•laboradors permanents del Butlletí
s’ha ampliat i consolidat durant el 2014.
Aquest fet, juntament amb signatures
convidades com les que hem tingut, fa
pensar que durant el 2015 el butlletí pot
augmentar el seu valor i la seva capacitat
d’anàlisi.

Nova Africa
Durant l’any 2014 s’han publicat dos números. El número 30 que inclou una editorial dedicada al llegat de Nelson Mandela
i el número 31 dedicat a la publicació de
les ponències de les Jornades «Escriure
sobre Àfrica: el deure de la llibertat».
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activitats de
formació i
sensibilització
Postgrau en Societats Africanes i
Desenvolupament 2014
Amb la intenció d’ampliar els espais de
coneixement sobre el món africà, la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu
Fabra i el Centre d’Estudis Africans ofereixen un Curs i un Diploma de Postgrau
per a tots aquells alumnes interessats en
descobrir noves realitats des d’una perspectiva pluridisciplinar.
L’objectiu de la formació és donar una
visió general i alhora aprofundida sobre
els aspectes més destacats del passat i el
present del continent africà. S’analitzaran
les característiques de les societats africanes mitjançant l’estudi de la seva història,
política, economia i diversitat cultural.
Entre el mes de gener i el mes de juny
de l’any 2014 el CEA i la UPF van realitzar
una nova edició del Curs i Diploma de
Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament, que ha tingut el suport de
Barcelona Solidària, Ajuntament de Barcelona, i ha estat co-dirigit per la Lola López
i l’Eduard Gargallo. El curs ha constat
de 130 hores lectives. Més de vint docents s’han encarregat de les 40 sessions.
Aquesta edició, amb una assistència de
23 alumnes provinents de disciplines molt
diverses (Publicitat i Relacions Públiques,
Humanitats, Història, Ciències Politiques,
Periodisme, Enginyeria Tècnica Agrícola,
Comunicació Audiovisual, Belles Arts, Dret,

Antropologia, Treball Social, Magisteri i
Arqueologia), compta d’una banda amb
el format de Curs, amb una duració de
104 hores lectives (10 crèdits), i que inclou
els tres primers mòduls: el de Geografia i
Història, el de Política i Economia i, finalment, el de Societat, Art i Cultura; i d’altra
banda, el format Diploma, que dura 130
hores lectives (12 crèdits) i 200 hores de
pràctiques (8 crèdits), i compta amb el
quart mòdul de Societats Africanes i Desenvolupament.
Per tal que els alumnes puguin involucrarse en la pràctica diària del món de la Cooperació al desenvolupament en l’àmbit
africà i d’altres àmbits de treball, realitzen
unes pràctiques de 200 hores de dedicació efectiva a les tasques en una ONGD,
entitat o institució prèviament concertada
per l’alumne i aprovada per la direcció
del Curs. Les pràctiques compten amb un
sistema de seguiment i avaluació propi.
Com a pràctiques també es pot fer una
investigació relacionada amb els temes
tractats al Postgrau i que pot estar dirigida
per un coordinador/a acadèmic o pel
responsable d’una ONG, entitat o institució en col•laboració amb el responsable
acadèmic del Postgrau.
Amb això es vol incentivar la recerca
sobre el continent i la recerca aplicada al
món de la cooperació.
La valoració global per part dels i les estudiants del postgrau ha estat molt positiva,
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i les valoracions dels estudiants es tenen
sempre en compte a l’hora de configurar
el programa de les noves edicions.

ments i contactes. En aquesta ocasió, el
públic assistent estava format per més de
trenta-cinc persones.

Jornada Àfrica Negra: Noves mirades 2014

A les Jornades es van presentar tres treballs:

El 3 de juliol es va celebrar al Centre Cívic
Urgell de Barcelona una nova edició de
la Jornada Àfrica Negra: Noves mirades
2014.
Des de la seva creació, el Centre d’Estudis
Africans i Interculturals (CEA) treballa per a
la superació del desconeixement i la visió
estereotipada que sovint des de Catalunya, com des de la resta d’Europa, es
té d’Àfrica. En aquesta línia s’emmarca
la Jornada Àfrica Negra. Noves mirades,
que l’any 2014 va celebrar la seva quarta
edició.
L’acte està vinculat al Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament, del
CEA i la Universitat Pompeu Fabra i el seu
objectiu és donar a conèixer les recerques
d’investigadors novells. L’eix central de la
jornada és, doncs, la presentació per part
dels seus autors dels treballs de recerca
més destacats realitzats en el marc de
l’anterior edició del postgrau.
La Jornada vol ser a la vegada un espai
de trobada de persones interessades en la
recerca en el marc de l’Àfrica Negra per
tal de compartir experiències, coneixe-
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• Laura Buil. Els Mitjans de Comunicació a
Ghana: d’actors per la independència a
‘contrapès’ democràtic.
• Juan Vicens Sard. Xina, Àfrica, l’agència
dels altres.
• Lola Martinez Fons. Urbanisme Informal
Africà: entre l’’exotificació’ i la ‘maledicció’.
Després del torn de preguntes, i seguint la
línia de la darrera edició, es va projectar
un documental, la temàtica del qual estava relacionada amb els estudis africans.
En aquest cas, es va visionar i comentar la
peça documental sobre realitats de població africana (Senegal) Kásuumaay, del
grup GESA (Grup d’Estudis de les Societats
Africanes): «Quina és la capacitat de les
autoritats tradicionals per a la resolució de
conflictes? Al Regne d’Oussouye (sud-oest
del Senegal), no hi ha enfrontaments des
de fa deu anys, després que el rei prengués cartes en l’assumpte. En altres llocs
de la Casamance la pacificació està en
via morta.» Carlos Bajo, membre del GESA
i del CEA va fer-ne la presentació del mateix.

La presentació
de les jornades va anar a
càrrec de Lola
López, co-directora del postgrau de Societats Africanes i
Desenvolupament i de Cristina Corredoira,
de la Direcció de Serveis de Solidaritat i
Cooperació Internacional de l’Ajuntament
de Barcelona.
Es poden consultar les recerques presentades a la pàgina web del CEA.

Jornades «Escriure sobre Àfrica: el
deure de la llibertat»
Les Jornades, realitzades a l’Ateneu Barcelonès els dies 6 i 7 de maig de 2014, van
visibilitzar la tasca i els resultats produïts per
l’africanisme a Barcelona en els darrers
anys, centrant-se en la producció literària
dels autors provinents dels estudis africans
i en l’anàlisi de la imatge que es dóna dels
africans en la literatura publicada a casa
nostra.
Els autors barcelonins convidats que escriuen ficció sobre l’Àfrica Negra, van fer
visible a les Jornades el recorregut africanista que s’ha donat a la ciutat en els últims anys, per tal d’incentivar encara més
l’interès per l’Àfrica Negra. Així mateix,
l’enfocament dels autors i les obres que es
van presentar ens van apropar, a través
de la ficció i també del periodisme, a una

imatge
del continent lliure
d’estereotips el que
fomenta una imatge més acurada de les
seves realitats.
A les Jornades van participar Ferran Iniesta, Jordi Tomas, Lluís Mallart, Nicolás Valle,
Ana Moya, Agnès Agboton, Remei Sipi, Albert Sánchez-Piñol, Alícia Gili i Jean-Bosco
Botsho.
Les Jornades van ser un èxit en termes de
públic i de generació de debat. A més
a més van comptar amb el suport de
l’Ateneu Barcelonès, entitat que les va
acollir i les va incloure en la seva programació i les va enregistrar per tal que es
poguessin seguir des de la seva pàgina
web. Van assistir 105 persones durant els
dos dies de realització i el debat amb el
públic va ocupar una part important de la
seva durada.
També volem destacar que els ponents
de les Jornades ens van oferir les actes de
les mateixes i que aquestes van ser publicades en forma d’article en el número 31
de la revista NOVA AFRICA, especialitzada en actualitat política i social africana.
Podeu llegir els articles a http://www.
novaafrica.net/
Així mateix podeu escoltar les Jornades
a http://www.ateneubcn.org/agenda/
escriure-sobre-africa-deure-llibertat
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Cursos especialitzats sobre Pensament Africà i
Tradició.
Aquest any 2014 el professor d’Història
d’Àfrica de la UB i expert africanista Ferran
Iniesta ha iniciat una sèrie de seminaris
d’especialització en Pensament Africà i
Tradició realitzats a la seu de la Fede.
El primer seminari, «El pensament africà.
Les tradicions africanes i la seva evolució
històrica», va comptar amb dos edicions
que es van celebrar al febrer i al març de
2014 a la FCONGD. Aquest seminari va
analitzar les bases antigues del pensament
africà, el seu sentit tradicional (espiritual),
les seves transformacions al llarg dels
darrers mil•lennis, l’impacte del pensament modern durant els passats cent anys
i l’actual recuperació dels nombrosos
sistemes tradicionals de viure i pensar la
realitat arreu del continent.
El segon seminari, «Humanisme versus
Tradició», es va celebrar durant el mes de
novembre de 2014, també a la seu de la
FCONGD. El pensament africà, amb una
particular història, és de tipus tradicional.
Però, des del segle passat, podem parlar
d’un pensament modern -d’origen occidental- al món negroafricà. Encara que la
majoria acadèmica assegura que aquest
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pensament és
tan africà com
el tradicional,
el seminari analitza si
aquesta afirmació es pot verificar en la
vida quotidiana dels pobles.
Els dos seminaris han tingut molt èxit de
participació (han omplert el màxim de
places disponibles) i han estat molt valorats pels i les alumnes participants.

Jornades Àrees protegides, biodiversitat i comunitats: aprenent de
les experiències de conservació a
l’Àfrica.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
ens ha concedit aquest any 2014 una subvenció per dur a terme les Jornades Àrees
protegides, biodiversitat i comunitats:
aprenent de les experiències de conservació a l’Àfrica. En aquestes jornades ens volem centrar en l’anàlisi de la Conservació
Comunitària dels recursos naturals (fauna,
boscos, etc) aplicada a les àrees protegides del continent i les relacions amb les
comunitats properes. La nostra voluntat és
compartir experiències en el camp de la
conservació comunitària, i obrir una nova
via de relació entre Catalunya i Àfrica que
tingui en compte l’aprenentatge bidireccional.
Les Jornades es realitzaran el mes d’abril

del 2015, amb la col•laboració
de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern i del Consorci del Parc
Natural de Collserola.

Taula rodona «Burkina Faso, el
camí de la transició militar i civil a
la democràcia: reptes i perspectives».
El 27 de novembre de 2014 vam tenir
l’oportunitat de realitzar una taula rodona
sobre la situació actual de Burkina Faso

amb
la participació
de Sissao Alain Joseph, Director de
Recerca de l’Institut des Sciences des
Societes (INSS) du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique,
Ouagadougou (Burkina Faso). A la taula
rodona, realitzada a la seu de La Fede,
van intervenir Lola López (antropòloga i
directora del CEA) i Carlos Bajo (periodista
i investigador del CEA). L’acte el va conduir Rafa Crespo (Antropòleg i Secretari
General del CEA).
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5

activitats
relacionades
amb la migració i
la interculturalitat

Dones d’origen pakistanès: visibles
i amb drets.
Des de fa anys i amb continuïtat, el CEA
organitza el projecte “Dones d’origen
pakistanès: visibles i amb drets” que durant l’any 2014 ha mantingut el nombre
d’alumnes i en alguns moments de l’any
fins i tot ha superat l’assistència respecte
l’any anterior.
El projecte finançat per l’Ajuntament de
Barcelona té com objectius proporcionar
eines en termes d’aprenentatge lingüístic
a les dones d’origen pakistanès, fomentar
la interacció positiva de les dones pakistaneses en espais ciutadans barcelonins
i donar eines d’accés als recursos de la
ciutat de Barcelona.
S’adreça a dones de les entitats Minjah ul
Quran i Faizane e Medina., als barris del
Poble Sec i del Raval. Com a resultat, per
una banda s’ha aconseguit un aprenentatge progressiu de les dones pel que fa al
coneixement de la llengua castellana.
D’altra banda, les sortides i xerrades informatives realitzades han generat motivació per la llengua i pel coneixement dels
recursos de l’entorn, així com han servit
d’espai de trobada i interacció. La valoració del projecte per part de les dones que
hi participen és molt positiva.
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Xarxa Barcelona Antirumors
El CEA continua col•laborant de manera
molt activa en les activitats i el funcionament de la Xarxa Barcelona Antirumors.
Forma part de la Comissió Directora, que
és el grup d’entitats i persones que colideren amb l’Ajuntament de Barcelona el
funcionament i objectius de la Xarxa. També està present en el grup de treball de
Formació, encarregat d’elaborar, dissenyar i implementar les activitats formatives
de la Xarxa.
D’altra banda diferents professionals del
CEA col•laboren com a formadors en
diferents Cursos que la Xarxa ofereix en
diversos àmbits: Formació d’Agents antirumors, Curs “Nous reptes en les tasques
educatives. Com trencar els falsos rumors
i estereotips cap a la diversitat cultural?”,
Curso “Formació de formadors”, etc.
D’altra banda també es realitzen activitats que es troba emmarcades dins del
Catàleg d’Activitats Antirumors i que es
detallen en altres apartats de la memòria.
Aquesta col•laboració amb la Xarxa es
realitza des dels seus inicis, l’any 2010. El
públic objectiu és molt divers ja que són
activitats dirigides a diferents perfils de
població. Les activitats, que tenen com
a objectiu combatre els falsos rumors i
estereotips sobre la diversitat cultural, es
realitzen sota el paraigua de l’Ajuntament

de Barcelona, encara que en ocasions
són altres municipis o institucions
els qui les demanden.

Projecte Cricket Jove Bcn
Aquest projecte, iniciat l’any
2010 a través de la creació d’un
grup educatiu i intercultural per
a joves que practiquen el criquet
al barri del Poble sec, ha estat
finançat durant el 2014 per la
mesura de govern Convivim Esportivament (Ajuntament de Barcelona), mitjançant la col•laboració
amb la Fundació per a l’Esport i
l’Educació de Barcelona. El projecte en la present edició compta
amb els següents objectius:
a) Generar les condicions necessàries per a consolidar espais de
pràctica educativa del cricket
juvenil a Barcelona dins els canals
formals.
b) Formació de joves migrants referents, per a ser tutors de cricket a
centres educatius i equips.
c) Promoció del cricket a les escoles com
a esport educatiu, intercultural i intergènere.

Ens
agradaria destacar que durant
els mesos de gener a juliol de 2014 hem
comptat amb fins a 8 equips de cricket
a la ciutat i hem realitzat la primera lli-
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ga educativa de cricket juvenil. La lliga
s’ha dissenyat de manera que fomenti
l’autogestió dels joves i s’ha dut a terme
en plena co-responsabilitat.
De setembre a desembre, donat que el
fet de treballar amb tants equips ha estat
molt gratificant però difícil de gestionar tenint en compte els objectius del projecte,
hem decidit reduir els grups de cricket a 6.
A final de curs hem realitzat
un torneig de final de temporada.
També volem destacar
que durant el 2014 hem
seguit realitzant activitats
extraescolars de cricket destinades a alumnes d’escoles i instituts,
així com a mestres
d’educació física.

Accions contra la
discriminació religiosa: el cas de
l’Islam
El projecte “Accions
contra la discriminació religiosa: el cas
de l’Islam”, ha estat
dinamitzat pel col•lectiu SAFI (Stop Als
Fenòmens Islamòfobs) de recent creació i
el Centre d’Estudis Africans i Interculturals
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(CEA).
El projecte, a través
de
diversos grups de discussió entre persones

musulmanes, tenia com a
objectiu identificar, descriure
i comprendre els fenòmens
de rebuig a l’Islam i de discriminació cap a les persones que professen aquesta
religió i que es donen en la
nostra societat, la qual cosa
permetria una major comprensió de les seves causes i
facilitaria el seu abordatge.
Cada grup de discussió estava format per
persones musulmanes de diferents perfils:
homes i dones, joves i adults, persones de
diferents orígens, etc. En el projecte ha
col•laborat també el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS) de la
UB. Les activitats del projecte s’han realitzat des de febrer fins a desembre de 2014,
encara que l’activitat entorn de la temàtica continua ja que aquesta ha estat la
primera fase d’una intervenció més llarga
en el temps que es nodriria dels resultats

d’aquests
grups de discussió i altres
realitzats en altres contextos. Els destinataris del projecte són les comunitats musulmanes de Barcelona i ha estat finançat
per l’Ajuntament de Barcelona.

Diàleg amb referents culturalment
diversos per la igualtat i l’èxit educatiu      
El projecte “Diàleg amb referents culturalment diversos per la igualtat i l’èxit
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educatiu” sorgeix de la constatació, a
través d’estudis realitzats per experts, de
l’elevat índex de fracàs escolar entre els
joves de famílies d’origen migrant. Per fer
front a aquesta problemàtica, el CEA va
proposar una intervenció basada en el
treball amb grups de joves de comunitats
migrades que presenten alts índexs de
fracàs escolar i amb joves de les mateixes
comunitats que han tingut èxit escolar i/o
professional, i que han actuat com a referents positius per als primers. Els objectius
del projecte han estat:
1. canviar els estereotips negatius cap a
aquests joves i l’auto imatge que tenen
de si mateixos.
2. apoderament d’aquests joves per millorar els seus resultats escolars.
3. implicar als joves referents en la problemàtica d’altres joves de la seva comunitat
i fomentar per tant l’estructura comunitària.
Aquest projecte es realitzava de manera
voluntària des de l’inici del curs 2013-14
i s’ha continuat en el 2014-15. El treball
s’ha realitzat en un institut de la Barceloneta amb joves d’origen pakistanès i els
joves referents han donat també suport
als professors del centre en les reunions
de pares i mares, traduint butlletins i altres
activitats del centre. La valoració per part
del professorat de l’institut i dels joves ha
estat molt positiva. El projecte es va rea-
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litzar amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona.

Rimant Rumors. Taller del catàleg
de la Xarxa Antirumors
El taller Rimant Rumors, emmarcat dins
de la Xarxa Antirumors de l’Ajuntament
de Barcelona, és una activitat que té per
objectiu combatre els rumors i estereotips
sobre les persones immigrants que poden
tenir els joves catalans i que dificulten la
convivència, les relacions interculturals i el
respecte cap a diferents formes de veure
el món. Tot això es treballa a través del hip
hop i les seves diferents manifestacions, en
aquest cas, el rap i la dansa.
Es tracta d’una activitat pensada per a
joves de 12 a 22 anys que s’adequa en
funció del grup per tal de fomentar la
participació dels joves i poder generar un
espai de debat i enriquiment col•lectiu a
partir de les pròpies experiències.
Al llarg del 2014 s’han realitzat 10 tallers a
diferents centres educatius de secundària,
casals de joves i diferents equipaments de
barri. L’activitat ha comptat sempre amb
molt bones valoracions per part de les
participants i professionals.

Mirades Creuades
Aquest curs pertany al una línia
d’Interculturalitat i Gènere creada fa dos

anys amb la col•laboració de l’Associació
Candela per l’Acció Comunitària. La
formació «Mirades Creuades» està dirigit
a professionals i tècnics/es que treballen
a l’administració, en equipaments públics,
entitats i altres organismes d’interès, per
oferir-los recursos teòrics i pràctics per
al treball d’intervenció i de gestió en un
context intercultural amb perspectiva de
gènere.
Tant el CEA com Candela aposten per
a generar una eina comú que abordi la
transformació social des d’un prisma que
integri els biaixos de gènere i d’origen. El
programa del curs inclou temes com la
perspectiva de gènere com a eina pel
canvi, la perspectiva intercultural als anàlisis de gènere i diverses dinàmiques amb
casos pràctics.
Durant el 2014 s’han realitzat 3 edicions del curs a PROGESS, CNJC i a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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6

participació en
altres iniciatives,
cursos i seminaris
Durant el 2014 el CEA ha continuat formant part de la Mesa per a la Diversitat en
l’Audiovisual del CAC, de la xarxa AEGIS
- African studies in Europe, de la Fede i del
grup Diverscat. També ha estat acceptada com a membre del Cens d’Entitats de
Voluntariat de la Generalitat de Catalunya i en l’Oficina del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
En aquest apartat també volem destacar
la inclusió d’una activitat del CEA (Taller
de Hip Hop africà) en la Maleta pedagògica d’«Àfrica educa», un projecte pedagògic d’Espai Àfrica-Catalunya pensat
per a l’alumnat d’educació formal i el
públic infantil i juvenil de les biblioteques
i els centres cívics de Catalunya. Aquest
projecte s’ha dut a terme amb diverses
entitats vinculades a l’Àfrica: Etnosistema,
Fundació Contes pel món, Fundació Irènia, Son Guewel i el CEA.
Incloem en aquest apartat l’aparició de
membres de l’equip del Centre d’Estudis
Africans en diversos documentals que
tracten sobre migracions i interculturalitat,
com poden ser: «Akiyayá – Historias africanas sobre soñadores y emprendedores»
(De Cad Productions), «Manzanas, pollos y
quimeras «(De Mujeres por África) o «Port
Trade Portrait» (de David Batlle), entre
d’altres.
Així mateix, destaquem la participació del
CEA en un projecte de micromecenatge
per la realització del documental Kásuu-
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may del grup GESA (Grupo de Estudio de
las Sociedades Africanas) i l’ICIP (Institut
Català Internacional per la Pau). Estem
molt orgullosos d’haver col•laborat a
l’aparició d’aquest documental que parla
de la capacitat de les autoritats tradicionals per a la resolució de conflictes.
Durant el 2014 el Centre també ha participat en els següents cursos i seminaris:
• Cinefòrum El tràfic de joves jugadors africans, el costat fosc del futbol, organitzat
per APMAE.
• Conferència Migraciones Actuales Del
África Sudsahariana para el curso Introducción a la realidad africana, GEA-UAM.
• Participació en l Foro Social del Rototom
Sunplash 20’ European Reggae Festival,
amb la conferència “Todo Parece Imposible, Hasta Que Se Hace Realidad. Homenaje A Rolihlahla Dalibhunga Nelson
Mandela”.
• Participació en el projecte d’EDUALTER
Millora de la difusió i actualització de
materials educatius d’EpD de qualitat.
Criteris de consens i ús d’eines digitals . Eix
temàtic: Interculturalitat.
• Participació a les Jornades a Fuenlabrada de Diversidad Cultural. Conferencia
Marco: “Migraciones actuales del África
Subsahariana”.

• Participació a Jornades sobre Codesenvolupament CASC-ACISI. El paper dels governs locals en les dinàmiques de migracions i desenvolupament.. Mirem enrere
abans de continuar. La visió d’un tubab.
• Conferencia sobre Migracions Àfrica
Sudsahariana a MIGRASTIUM .

sahariana, realitzada per tres dels nostres
investigadors per tal de donar a conèixer
el Centre d’Estudis Africans en el context
de la UE. En la proposta de Jornada, que
va ser acceptada per l’Ajuntament de
Barcelona, també hem inclòs un seguit
d’accions relatives a la comunicació i al
foment de xarxes i contactes.

Per últim, destacar que aquest any 2014
hem participar en la formació Projecte Europa: Coneixement i Mecanismes
D’accés, realitzada pel CIEMEN amb el
suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest cicle formatiu tenia com a objectiu acostar a les persones interessades el
coneixement de l’Europa política i social,
les seves institucions, els mecanismes de
finançament, la formulació de projectes
europeus i les principals xarxes relacionals
que treballen en el camp de la cooperació, la pau i els drets humans.
La participació en aquest curs ens va
portat a valorar la necessitat com a Centre, no tant de liderar un projecte europeu
nosaltres sols, sinó de donar-nos a conèixer
a Europa com a Centre d’estudis que
compta amb investigadors especialistes
en temàtiques africanes i interculturals
que poden ser d’interès per a altres organismes o entitats (com a possibles partners
o com a assessors). És per aquest motiu
que hem començat a treballar per aquest
objectiu i en el disseny d’una Jornada en
el marc del Parlament Europeu sobre a
gestió dels recursos naturals a l’Àfrica Sud-
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annexos
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Vine a jugar a Criquet
Al Camp Municipal de Futbol de Trinitat Vella

Cada dilluns de 17.30 a 19.30h

Entrada lliure!

Per a joves de 16 a 20 anys
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El Curs de Postgrau consta d'un programa
teòric i el Diploma consta d'aquest mateix
programa teòric, una mica ampliat, i d'una
part pràctica a ONGs, entitats o institucions
que treballin en diversos àmbits relacionats
amb el món africà.

Amb aquest objectiu s'ha aplegat un
professorat que inclou especialistes de
primera línia i reconegut prestigi en
cadascun dels temes tractats, amb la
voluntat de garantir un elevat nivell
acadèmic. I amb un preu de matriculació
molt moderat en comparació amb ofertes
formatives del mateix tipus.

En un país com el nostre, on l'interès per
l'Àfrica ha estat tradicionalment escàs, i on
l'oferta acadèmica sobre la realitat africana
és molt reduïda, el Curs i el Diploma de
Postgrau en Societats Africanes i
Desenvolupament pretenen donar una
visió general i alhora aprofundida sobre els
aspectes més destacats del passat i el
present del continent: la seva història,
l'evolució i l'actualitat política, les bases de
la seva economía, les característiques de la
societat, els reptes del desenvolupament i
la diversitat de les seves cultures.

Amb la intenció d'ampliar els espais de
coneixement sobre el món africà, la Facultat
d'Humanitats de la Universitat Pompeu
Fabra ofereix un Curs i un Diploma de
Postgrau per a tots aquells alumnes
interessats en descobrir noves realitats des
d'una perspectiva pluridisciplinar.

P R E S E N TAC I Ó

Amb el suport de:

Organitza:

cea.inscripcions@gmail.com

Més informació a:
Lola López (coordinadora)

El preu de la inscripció s'ha de
ingressar al següent compte bancari:
2100 0900 91 0211227783
Les places són limitades, i es cobriran per
rigorós ordre de matriculació.

SENSE REDUCCIÓ:
De l'1 de desembre de 2013 al 20 de gener
de 2014.
La matrícula només es farà efectiva quan
la Coordinació del postgrau rebi el
justificant original del pagament.

Dates de matriculació:
Amb un 10% de reducció:
Fins el 30 de novembre de 2013

Preu:
Curs universitari de postgrau: 700 euros
Diploma universitari de postgrau: 990
euros

I N S C R I P C I O N S I M AT R Í C U L A

Diploma de postgrau
en Societats Africanes
i Desenvolupament
(2013-2014)

Curs de postgrau
en Societats Africanes
(2013-2014)

FACULTAT D’HUMANITATS
CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS
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Benvolguts/des,
impulsat en el marc de la mesura Convivim Esportivament de l'Ajuntament de Barcelona, ens
plau comunicar-vos l'inici d'un nou recurs esportiu i intercultural a la ciutat.
Des d'inicis de setembre funcionen en diversos espais de la ciutat, equips juvenils de cricket,
als que podeu derivar els/les joves que ho desitgin. L'entrada és lliure i gratuïta, amb l'única
limitació de ser menor de 21 anys.
Aquests espais cricketers son els següents:
Ciutat Vella
Pista de Sant Rafael, c/ Sant Rafael, 29 - Dilluns de 18 a 19h –
Referent educatiu: Jonathan Garcia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sants - Montjuïc
Camp Julià de Campmany, c/ Segura, 31 - Divendres de 16 a 18h –
Referent educatiu: Pau Zabala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sant Martí
(Dos equips: masculí i femení) Espai esportiu municipal Francesc Abat (“besonense”), c/
Lluís Borrassà, 25 - Dilluns i dijous de 18:30 a 20h –
Referent educatiu: Aina Coscollola. – Coordina Associació Enxarxa – Pla comunitari Besòs ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horta – Guinardó / Gràcia
Camp Municipal de la clota, Av. De l’Estatut de Catalunya, 31 - Dijous de 17:30 a 19:30h –
Referent educatiu: Jonathan Garcia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sant Andreu
Camp Municipal de la Trinitat Vella, c/ Via Barcino, 104 - Dilluns de 17:30 a 19:30h –
Referent educatiu: Pau Zabala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nou barris - Ciutat Meridiana
Complex esportiu municipal Ciutat Meridiana, Av. Rasos de peguera, 222 - Divendres de 17 a
19h –
Referent educatiu: Rashid Mehmood

Per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar amb el coordinador de l'activitat:
Xavi Muñoz - cricketjovebcn@gmail.com
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