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tre d'Estudiss Africans i In
nterculturalls

Erasme de Janerr, 8
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@gmail.com
entredestudisafricans.org
acebook.com/cen
ntredestudisafricaans
disafricans

d’atenció:
de 15 a 20 hores
marts a Dijous dee 9 a 14 hores.
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Sumari
Benvingudes i benvinguts, a la Memòria 2017 del CEAi,
institució catalana que fa més de 30 anys que fa recerca
sobre les societats africanes, com a base per a propagar
l'africanisme i la perspectiva intercultural per diferents
espais i sectors, tant acadèmics com de les
administracions públiques i socio- culturals.
Com és costum, la ruta per la memòria de l'any 2017 s'inicia
amb la presentació de les persones que donen vida al CEAi,
dels principis que ens caracteritzen, dels àmbits de treball, així
com de qui forma l'organigrama, la direcció i l’equip de
col·laboradores.
Seguidament ens traslladem a la dimensió digital, amb
l'ampliació de la presència del CEAi a les xarxes socials, amb el
manteniment del butlletí i el retorn de Nova Àfrica, amb la
publicació del nº 34, tota una fita.
El CEAi va néixer per a crear espais i propostes de formació i
coneixement africanista, i per això el Postgrau en Societats
Africanes. Singularitats i Mundialització és un dels nostres signes
d'identitat. En la darrera edició s'han combinat amb 3 projectes :
Estudis Africans en Xarxa, una recerca conjunta amb Enginyers
Sense Fronteres (ESF) i el curs Àfrica Negra. Reinventant l’espai
urbà, que era online. Sense oblidar una nova iniciativa, el grup
de treball Terra i Salut. A la memòria trobareu un petit recull
del conjunt creixent de col·laboracions en xarxa amb
multiplicitat d'agents públics i privats com les Jornadesseminari «Els africans a Europa, una llarga història». Mentre
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seguim actius a xarxes africanistes internacionals com AEGIS o
la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del CAC.
Dos principis actius ens guien: primer, mantenir activitats
centrals i de continuïtat, i segon, obrim i consolidem vies
d'actuació en col·laboració amb institucions, entitats i persones.
I els intentem tant en la vessant africanista com intercultural,
d'equí el reforç del Projecte d’Aprenentatge i Servei: «El meu Baró
divers» o "Jo també soc referent". Dones d’origen pakistanès: visibles
i amb drets, Projecte Cricket Jove Bcn, Mirades Creuades + Mòdul
d'Aprofundiment o els Tallers de Hip Hop Rimant Rumors . Aquests
últims també vinculats a la implicació del CEAi en la Xarxa
Antirumors de Barcelona. També volem destacar com el CEAi
vol desenvolupar activitats des de la interseccionalitat, seria el
cas del curs Mirades Creuades + Mòdul d'Aprofundiment, que
treballa la interculturalitat des de la perspectiva de gènere. I en
la mateixa línia destacaria la consolidació de Cartografia de
coneixements, cartografia de sabers, on des de la pràctica es
demostra la riquesa que per a Catalunya impliquen les
diversitats.
El 2017 hem mantingut la dimensió reivindicativa, amb la
implicació del CEAi en la Dinamització d’una plataforma
ciutadana per demanar més oferta universitària en docència i
recerca sobre el continent africà en cooperació amb altres
centres universitaris. I podem afirmar que el Col·lectiu i+ és
una realitat en la qual el CEAi ha estat implicat en la concepció
i construcció. També presentem projectes de futur com el
Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona (FICAB) que
es celebrarà al 2019, però que tindrà un aperitiu al maig 2018 i
que estem impulsant conjuntament amb altres entitats i
especialistes, com ara Wiriko, Africaye i el paraigües de
CinemAfriques.
I tot això no seria possible sense la qualitat humana i
professional de l'equip tècnic, voluntariat i membres del Centre
que, en aquests temps convulsos que estem vivint, han volgut i
sabut mantenir viu i amb molta vitalitat el CEAi. El que em
permet afirmar que Seguirem endavant!!!
Fins al proper any, i mentre, ens trobem per aquests camins
africanistes interculturals.
Con diu la dita kiswahili
Tutaonana mungu kipenda!!
Mungi atapenda!!1
Rafael Crespo Ubero
Secretari General Centre d'Estudis Africans i
Interculturals
1

"Ens veïem si Deu vol!!" Resposta: "Deu voldra"!!
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El CEAi
C
Qui som?
El Ceentre d’Estud
dis Africans i Intercultura ls és una associació
dediccada a l’estud
di i la divulgaació sobre ell continent africà.
a
Creatt l’any 1987 per l’impuls d’un grup dee debat dins la
Univeersitat de Baarcelona es constituí, dos anys despréés, en
assocciació sense ànim
à
de lucrre.
El CEEAi realitza estudis
e
i projectes sobre les realitats africanes,

amb uun especial èmfasi
è
en la divulgació
d
i laa sensibilitzaació.
Línie
es de treball
Estudi, forrmació i sensibilització so
•
obre societaats
africaanes.
Anàlisi dee la imatge d’’Àfrica i delss africans i
•
deconnstrucció d’eestereotips i prejudicis.
•
Les migraacions i els re
eptes que im
mplica per a les
societats europeees, així com la interculturralitat com a resultat
d’aquuestes transfo
ormacions so
ocials i com a objectiu a assolir.
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El CEAi col·labora amb institucions, universitats, associacions i
col. lectius, tot cercant l’eficàcia i la potenciació de les
actuacions que desenvolupa. En l’àmbit més acadèmic, és
membre fundacional de la Xarxa Europea de Centres d’Estudis
Africans (AEGIS) que agrupa institucions de recerca africanista
de diversos estats de la Unió Europea.
El que ens diferencia



30 anys d’experiència en l’estudi i coneixement de les
societats africanes.



Un equip d’especialistes de tots els àmbits que
afavoreix una aproximació pluridisciplinar.



Una relació de diàleg amb les societats africanes que
ens permet revisar valors i conceptes d’Occident i incorporar
una visió crítica de les relacions Nord – Sud.



Aposta per un model intercultural en l’abordatge de la
diversitat cultural que també inclogui una visió crítica de les
relacions Nord-Sud.
Organigrama i direcció

El CEAi compta amb personal administratiu per al seguiment
de la gestió i el funcionament diari del Centre.
El CEAi compta també amb una junta directiva, escollida
anualment per l’Assemblea de Socis.
Paral·lelament i de forma permanent el CEAi compta amb un
equip tècnic composat per:
Tècnica de projectes Interculturalitat: Jessica González
Tècnica de projectes Àfrica: Ana Moya
Tècnic Projecte Criquet Jove BCN: Xoan Vázquez
Gestió i Administració: Fama Zra
Les altres persones que componen l'equip tècnic, participen
dels diferents projectes i realitzen reunions periòdiques de
coordinació i seguiment. Són: Toni López, Carlos Bajo, Albert
Farré, Jordi Tomás, Maria Tobeña, Martín Frasso, Rosa Cardús,
Eduard Gargallo, Maria Grande, Pol Bassols, Kimberley Jordan i
Pau Llonch.
També volem agrair la col·laboració dels voluntaris Connor
Burke i K.C.Brook.

Càrrecs directius
President: Albert Roca
Secretari General: Rafael Crespo
Tresorer: Manuel Caballero
Vocal: María Grande
Vocal: Eduard Gargallo
Vocal: Mireia Vehí

7

8

3. Serveis als socis i comunicació
Comunicació, Nova Web i Xarxes Socials
Durant l'any 2017 s’ha continuat treballant en la gestió del web
i de les xarxes socials. Els membre de l'equip tècnic s'han fet
càrrec del manteniment dels perfils de manera conjunta. Al
mateix temps, diversos projectes han tingut persones
encarregades específicament de la seva difusió a les xarxes.
El seguiment dels perfils del Centre a les xarxes socials ha
continuat augmentant. Ara mateix, el CEAi compta amb més de
6.841 seguidors a través de la pàgina de Facebook i més de
2.356 seguidors a Twitter.
El perfil d'utilització d'aquestes xarxes compleix bàsicament
amb un objectiu de difusió de l'activitat de l'organització. Les
xarxes socials serveixen per millorar la visibilitat del Centre.
En el futur seria desitjable poder destinar més recursos a la
comunicació on line del centre, perquè és la seva principal eina
de difusió.
Butlletí 2017
L’any 2017 ha estat un any amb dificultats pel butlletí a causa
que molts dels col·laboradors habituals no han pogut participar.
Això ha fet que hi hagués menys articles a cada número.
Malgrat tot, s'ha aconseguit la participació i incorporació de
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nous col·laborado
ors i s'ha don
nat més que mai veu a geent de la
comuunitat africanna i afro-desccendent que estan fent co
oses per a
la sevva comunitatt i mereixen que la seva vveu sigui esco
oltada.
Les ddificultats quee ens hem trrobat han esttat les pròpiees d’una
activitat gestionad
da exclusivam
ment des dell voluntariat i amb una
trajecctòria ja de set
s anys, tal i com es va eexplicar a la memòria
m
de l'aany anterior. Convé destaacar que aqu est any ha esstat el
primeer en què l’A
Antonio J. López ha exerccit de directo
or i
coorddinador del projecte.
p
Nova
a Africa
Duraant l’any 20177 (gener) s'ha publicat el número 34 de la
revistta, que inclouu els següentts articles:
EDIT
TORIAL
Intrannsigencia del poder etíop
pe
CARLA VALLE BEERLANA
La deeconstrucción del feminissmo occidenntal sobre mu
ujer y
confliicto: el posco
olonialismo y la reivindicaación de la agencia
a
de
las mujeres en el conflicto arm
mado africanno
LAUR
RA BUIL BA
ALDELLOU
Los m
medios de co
omunicación en Ghana: d e actores po
or la
indeppendencia a ‘ccontrapeso’ democrático
o
MOH
HAMED ABD
DILLAHI BAH
HDON
Etioppía y Kenia annte el cambio
o geopolítico
o del Cuerno
o de África:
análissis de sus intervenciones militares enn Somalia
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Activittats de
e form
mació i sensibilitza
ació

Postg
grau en So
ocietats Africanes. Sing
gularitats i
Mundialització,, 2016-2017
7
Com cada any, am
mb la intenció
ó d’ampliar eels espais de
coneiixement sobre el món affricà, la Faculttat d’Human
nitats de la
Univeersitat Pomppeu Fabra i ell Centre d'Esstudis African
ns van
oferirr el Curs i Diploma
D
de Postgrau
P
perr a tots aquellls
alumnnes interessaats en descobrir noves reealitats des d’una
d
persppectiva plurid
disciplinar. L’o
objectiu de laa formació és
é donar
una vvisió general i alhora apro
ofundida sobbre els aspecttes més
destaacats del passsat i el prese
ent del continnent africà. S’analitzen
S
les caaracterístiquees de les soccietats africannes mitjançant l’estudi
de la seva històriaa, política, economia i divversitat cultural.
Entree el mes de gener
g
i el me
es de juny dee l’any 2017 vam
v
realittzar una novaa edició del Curs
C
i Diplom
ma de Postgrau en
Socieetats Africanees, dirigit perr Eduard Garrgallo, membre de
l'equiip del CEA. El
E curs ha constat de 1300 hores lectivves. Més
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de vinnt docents s’han encarre
egat de les 411 sessions. Aq
questa
edició
ó, amb una assistència de
e 26 alumness provinents de
discipplines molt diverses
d
(Geo
ografia, Ciènccies Econòm
miques,
Socio
ologia, Històrria, Ciències Polítiques, Peeriodisme,
Psico
opedagogia, Educació
E
Social, Humanitaats, Infermeria,
Enginnyeria Tècnicaa Topogràficaa, Comunicacció Audiovisu
ual,
Enginnyeria Industrrial, Màrketin
ng, Traducció
ó i interpretació,
Antro
opologia, Treball Social, Estudis Àrabss i Hebreus, Publicitat
P
i
Relaccions Públiquues), ha comp
ptat d’una baanda amb el format
f
de
Curs,, amb una duuració de 104
4 hores lectivves (10 crèd
dits), i que
inclouu els tres priimers mòduls: el de Geoggrafia i Histò
òria, el de
Política i Economia i, finalment, el de Socieetat, Art i Cu
ultura; i
d’altrra banda, el fo
ormat Diploma, que duraa 130 hores lectives
(12 crèdits) i 2000 hores de prràctiques (8 ccrèdits), i compta amb
A
Singgularitats i
el quaart mòdul dee Societats Africanes,
Munddialització.
Per taal que els aluumnes puguin
n involucrar--se en la pràcctica diària
del m
món de la Co
ooperació al desenvolupaament en l’àm
mbit africà
i d'alttres àmbits de
d treball, reaalitzen unes pràctiques de
d 200
horess de dedicaciió efectiva a les tasques een una ONG
GD, entitat
o insttitució prèviaament conce
ertada per l’aalumne i apro
ovada per
la dirrecció del Cuurs. Les pràcttiques comptten amb un sistema
s
de
seguiment i avaluaació propi. Com
C
a pràctiqques també es pot fer
una innvestigació relacionada
r
amb
a
els temees tractats al Postgrau i
que ppot estar diriigida per un coordinadorr/a acadèmic o pel
respo
onsable d’unaa ONG, entittat o institucció en col·lab
boració
amb eel responsabble acadèmic del Postgrauu. Amb això es
e vol
incenntivar la recerca sobre el continent i lla recerca ap
plicada.
La vaaloració globaal per part dels i les estuudiants del po
ostgrau ha
estat molt positivva, i les valoraacions dels eestudiants ess tenen
semppre en comptte a l'hora de
e configurar el programaa de les
novess edicions.
Estudis Africans en Xarxa
a
El 17 de gener dee 2017 es va realitzar a LLa Fede.cat laa Jornada
de prresentació deel projecte «Estudis
«
Africcans en Xarx
xa».
Aqueesta iniciativaa vinculada al Postgrau enn Societats Africanes
A
(CEA
A-UPF) i finannçat per la Direcció
D
de R
Relacions
Internnacionals i Cooperació
C
de
d l'Ajuntameent de Barceelona,
pretéén posar en relació
r
el tre
eball d’alumn es del Postgrrau amb
entitaats i/o organitzacions vinculades ambb l’Àfrica en un
u sentit
amplii, des del mó
ón del desenvvolupament, de la cooperració o de
la inteerculturalitatt, juntament amb el profeessorat acadèmic
univeersitari del prropi Postgrau
u.
Els obbjectius de laa iniciativa haan estat oferrir als estudiaants eines
i projjectes que peermetin treb
ballar i investtigar sobre laa realitat i
la com
mplexitat dee les societatss africanes i de la intercu
ulturalitat
a parttir de projecctes reals d’e
entitats i ambb l’acompanyyament
tutorritzat de proffessorat acad
dèmic especiialitzat. I també
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fomentar la realittzació d’invesstigacions riggoroses que tinguin
t
una aaplicació pràcctica i de millora en el treeball d’entitaats i/o
organnitzacions dee l’àmbit del desenvolupaament i la
intercculturalitat, vinculades
v
a l’Àfrica
l
i als aafricans i africanes.
A la JJornada de presentació a més a més dde la presenttació
x
de tre
eball creades a partir de la
d’alguunes de les xarxes
iniciattiva «Estudiss Africans en Xarxa» reprresentades pels
p
alumnnes Rosa G. Iniesta, Emilio Gonźalez i Marina Tutu
usaus, vam
compptar amb la participació
p
del
d Grup de Gènere de
l’Asso
ociació Catalana d’Enginyyeria Sense FFronteres, qu
ue
trebaallen per garaantir l’enfocaament transvversal de gènere en els
seus projectes, caampanyes i grrups de func ionament inttern de
l’entittat.
Particip
pació a la X
Xarxa AEGIS
El CEAi és membre ffundador de la Xarxa
AEGIS (A
Africa-Europpe Group forr
Interdiscciplinary Studdies). Els objeectius de
la xarxa AEGIS són ccompartir elss recursos
intel·lecttuals per a laa recerca i
l’ensenyaament, contrribuir a l’emeergència
de no
ous conceptees i temes de
e investigació
ó, valoritzar i difondre
els co
oneixementss sobre l’Àfrica, acompanyyar la recercca i
afavorir els interccanvis instituccionals d’esttudiants, proffessors i
investtigadors i pro
omoure les tècniques
t
intterdisciplinarris
d’estuudis africans.. AEGIS orgaanitza un Plennari Anual i àmbits
à
de

debatt i trobada innternacionalss, les ECAS ((European
Confe
ferences on African
A
Studies), que es rrealitzen en diferents
d
ciutatts europees.
“Em
mpoderant a la dona camperola a la Provínc
cia
d'Inh
hambane per al lidera
atge en la g
gestió de l'a
aigua i la
prom
moció agropecuària i acompanya
a
ament a la UNAC a
l'imp
puls de la se
eva Política
a de Gènere
re”
L'entitat Enginyerrs Sense Fron
nteres (ESF) ha portat a terme
t
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aquesst projecte, finançat
f
per l'ACCD,
l
en ccol·laboració
ó amb el
CEAii. La implicacció del Centre en el projjecte ha estat la
e
del Diploma dee Postgrau
d'idenntificar i seleeccionar un estudiant
en So
ocietats Africcanes (CEA-U
UPF) per tal que iniciï un
n treball en
l’àmbbit de la recerca i l’ especcialització tem
màtica en rellació a la
zona d’ execució del projecte
e a Funhalourro (Moçambic). A més
a méss, el CEA s'ha encarregatt del seguimeent, tutoria i
acom
mpanyament de
d l’alumne i de la revisió
ó i creació de
materials per a lees publicacion
ns relacionaddes amb el projecte.
Els reesultats de laa investigació
ó es van pres entar el 17 de
d gener
de 20017 a la Jornaada «Estudis africans en X
Xarxa». El mateix
m
any
2017 l’entitat ESFF ha aconsegu
uit el finançaament necesssari per
continuar el projeecte, que tam
mbé comptarrà amb la coll·laboració
del C
CEAi.

Proje
ecte d’Apre
enentatge i Servei: “E
El meu Baró
ó divers”
Aqueest any s’ha desenvolupat
d
t el projecte d'Aprenentaatge i
Serveei (APS) «El meu Baró divers», amb eel suport del
Progrrama d’Educaació per a la Justícia Soci al de l’Ajuntament de
Barceelona. L’APS és una propo
osta educativva que comb
bina
proceessos d'aprennentatge i de
e servei a la ccomunitat en
n un sol
projeecte ben articculat en el qu
ual els i les pparticipants es
e formen
trebaallant sobre lees necessitatts reals de l'eentorn amb l'objectiu
de millorar-lo.
ojecte va néiixer amb la id
dea de crearr un mapa d'eentitats
El pro
intercculturals i acostar l'entorrn multicultuural als alumn
nes de
l'Esco
ola L'Esperannça del barri de Baró de V
Viver (Sant Andreu),
A
i
estava dirigit als/lees alumnes de
d 4art d'ESO
O de l’Escolaa, d'una
mat d'uns 200 alumnes. Ess va
sola línia amb un total aproxim
t
eixos:
desennvolupar en tres

•

Continguts emancipad
dors: L'educaació ha de do
onar a
cada persona la capacitat de
compprendre's a si mateixa i de comprend re els altres a través
d'un m
major coneixxement del món.
m
•
Donar l'o
oportunitat als/les
a
alumnees de reflexio
onar
sobree la seva vidaa per tal que puguin posaar-la en relació amb les
vides d'altres perssones en altrres parts dell món.
•
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Fomentarr el treball en
n equip.

A parrtir del coneeixement de la història deel barri Baró
ó de Viver i
de la seva exploraació per partt dels/les alu mnes, es van
na
identtificar els difeerents col·lecctius, centress de culte o comerços
que ggestionen persones d’altrres cultures qque conviuen
n al barri
per taal d'entendree els processsos d'integraació al barri i
identtificar els connflictes. Aque
esta identificcació va perm
metre
orar un mapaa de la diverssitat dins el bbarri. El mapaa ha estat
elabo
el serrvei que els i les alumness han aportatt al Centre d’Estudis
d
Africaans i a la com
munitat com a mitjà de reeconeixement del
saberr que aquestees associacio
ons aporten aal barri.
El pro
ojecte es va a desenvolup
par en tres faases:
•

Coneixem
ment de la hiistòria del baarri Baró de Viver.
V

•

Exploració del barri per
p part de l''alumnat.

•
Elaboració d'un mapa d'entitats reepresentantss de
difereents culturess i difusió dell projecte.
Es prretenia respo
ondre, d'una banda,
b
a una situació de
desco
oneixement de
d les societtats d’altres o
orígens cultu
urals
preseents a la ciutaat de Barcelo
ona i en partticular en el barri de
Baró de Viver, i d'altra banda, donar eines per identificat i
combbatre al mosaaic d'estereo
otips negatiuss que hi ha al voltant
de less diferents cultures. El prrojecte va finnalitzar el settembre
del 20017.
Així m
mateix, el pro
ojecte tenia una vocació trans-sectorrial que es
desennvolupa des de la col·labo
oració dels ààmbits de less
assocciacions, de lees institucion
ns públiques,, de la culturra i del
secto
or privat. Tenia també unaa vocació inteerdisciplinària, i els
continguts del pro
ojecte s’han treballat dess de la històrria, dibuix,
m des de
matemàtiques, teccnologies, religió i les soccials, així com
l'àmbbit cultural l'eexpressió oraal i plàstica.

Curss “Àfrica Negra. Reinv
ventant l’esspai urbà” i
Jorna
ades “Africcans a Euro
opa: una llarrga història
a”
El CEEAi ha ofert aquest
a
any el
e Curs de Fo
ormació On Line:
Àfricaa Negra. Reinvventant l’espaai urbà, que teenia com a objectiu
o
propo
orcionar unaa visió generaal sobre el feenomen urbàà a l’Àfrica,
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fent uun breu repààs a la històriia urbana dell continent i,, sobretot,
analittzant la situacció de la ciuttat africana a finals del seegle XX i
principis del XXI.. Qüestions com
c
la migraació del camp
p a la
ciutatt, els serveis urbans, el paaper de les ddones, l’economia
urbanna o la consttrucció de l’e
espai social hhi han estat tractades
t
de forma destacada. El Curs es va fer del 15 de setem
mbre al 15
2
i va comptar amb eel suport dell
de deesembre de 2017,
Progrrama d’Educaació per a la Justícia Soci al de l’Ajuntament de
Barceelona.
Es van matricularr 31 alumnes al Curs, el nnombre màxiim que
era ppossible, i es van
v haver de
e refusar sol ·licituds de persones
p
que ees volien insccriure. L’obje
ectiu d’estenddre l’àmbit d’impacte
d
de less accions dell CEAi es va assolir claraament, ja quee entre els
alumnnes n’hi haviaa 12 de Cataalunya, 13 de l’Estat Espan
nyol, 5
d’Am
mèrica Llatinaa i 1 de l’Àfrica.
Les vvaloracions dels alumnes han estat mo
olt positives,, tant pel
que fa als contingguts del Curss, com al seu funcionament. Està
previsst tornar a ofertar
o
el Curs durant l’aany 2018, don
nada la
demaanda que hem
m comentat per a aquestta primera ed
dició.

Jorna
ades-semin
nari «Els afrricans a Eu
uropa, una llarga
histò
òria»
A veggades semblaa que els africans acabin dd’arribar a Europa. I
sembbla, també, quue només vin
nguin per tem
mes econòmics. La
història, però, va per altres caamins: els afriicans fa moltt de temps
h fan per molts
m
i diverso
os motius.
que eens visiten i ho
Duraant les Jornad
des-seminari «Els africanss a Europa, una
u llarga
història», realitzad
des el 3 i 4 de
d juliol a l’A
Ateneu Barceelonès i
que vvan comptar amb el supo
ort de l’Ajunttament de Barcelona,
ens vvam endinsarr en la història de diferennts col·lectius africans
al nosstre continennt al llarg dels darrers ceent anys i vam
m
reflexxionar sobree les seves ap
portacions enn àmbits com
m la
política, la culturaa, l’economia o la salut, enntre d’altres..
A les Jornades s’hhi van fer les següents inttervencions:
Els tirrailleurs seneggalesos a l ’Euuropa de princcipis de s.XX
X • Álvaro
Barril, doctorand en Història (UB).
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Mobillitats colonialss : els guineanns a la metròppoli • Celestee Muñoz,
docto
oranda en Història (UB).
Salut, malaltia i curració : connexxions entre Àfr
frica Occidental i les
ciutatts europees • Carme Cam
mpoy, doctoraanda en Antrropologia
Sociaal (UdL).
De N
Níger a Europaa. Del Libya Kaman Turaï -””Libia com Euuropa ”- al
somnii europeu • Oriol
O
Puig, do
octorand en A
Antropologiaa (UB).
Músicca i cultura poopular africanna a les ciutatts europees • Juliana
Braz Dias, antropòloga (Unive
ersitat de Braasília).
Criolittzació africanna a Europa : més que una metàfora sobbre els
orígenns • Wilson Trajano
T
Filho,, antropòleg (Universitat de
Brasília).
Dina
amització d’una
d
plata
aforma ciuttadana per
demanar més oferta
o
unive
ersitària en
n docència i recerca
sobrre el continent africà
Des dde l’any 20166 el CEAi ha engegat la fo
ormació d’un
na
platafforma ciutad
dana per dem
manar més offerta universitària en
docènncia i recerca sobre el co
ontinent africcà.
Aquí podeu llegirr el manifest de la Platafo
orma Ciutadaana per un
sistem
ma universitaari que apostti per l’Àfricaa en l’ensenyyament i la
recerrca:
http:///centredestuudisafricans.o
org/manifest--per-un-sisteemauniveersitari-que-aaposti-per-laffrica/
Trob
bada de lecttura i deba
at sobre Terrra i Salut
Duraant tot el 20117 s’han man
ntingut les reeunions periò
òdiques
iniciades al 2016, com a part d’un
d grup dee reflexió i deebat en
matèria de salut. El grup va pe
erdre particippants per mo
otius de
viabilitat de particcipació de do
os dels mem bres. Més en
ndavant, i a
partirr de la confluuència d’opin
nions comunnes de dues
col·laaboradores, es
e va decidir preparar unna comunicacció per al
CIEA
A 10 (Congréés Ibèric d’Esstudis Africanns) tractant una
u revisió
biblio
ogràfica que pretenia
p
analitzar els repports d’investtigacions
relaciionades ambb un tema d’interès comúú: “Malaltia Renal
Crònnica, Qualitat de vida i Gè
ènere a Àfricca Subsahariaana”.
D’aquuest treball conjunt,
c
s’exttragué un prrimer produccte
concrret que es co
ontinuarà tre
eballant duraant el 2018 per
p tal de
treurre’l a publicacció i del qual encara restaa pendent ell detall de
com evolucionaria.
La co
ontinuïtat dell grup és argumentada am
mb la intenció
d’enfo
ortir els vinccles interprofessionals am
mb els estudis africans,
amb lla possibilitatt d’aportar productes
p
intteressants dee les
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recerques i, sobretot, en el fet de crear un espai de contrast
d’opinions entre les participants del grup permetent
l’aprenentatge i enriquiment en matèria d’estudis africans.
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5. Migrac
M
cions i inte
ercultturaliitat
Don
nes d’origen
n pakistanè
ès: visibles i amb dretss
Des dde fa anys i amb
a
continuïïtat, el CEAi organitza i coordina el
projeecte “Dones d'origen
d
pakistanès: visibless i amb drets””. Durant
aquesst curs 2016-201 el proje
ecte ha compptat amb un gran
nombbre de novess incorporaciions, alhora qque moltes de
d les
alumnnes de curso
os anteriors han
h continuaat vinculades als dos
espais de formació del projecte.
p
finaançat per l'ajuuntament dee
Els obbjectius del projecte,
Barceelona, són l'aprenentatge de la llenguaa Castellana (tant oral
com escrita), fom
mentar el coneixement dee la ciutat de
a
propporciona, així com
Barceelona i els reecursos que aquesta
facilittar la realitatt diària i quottidiana de la comunitat de
d dones
pakisttaneses. A la vegada, intenta ser tambbé un espai
d'emppoderament femení on compartir
c
duubtes, insegurretats o
difereents realitatss quotidianess.
El pro
ojecte està adreçat
a
a les dones d'origgen pakistanèès de les
entitaats de Faizanne e Medina i Minhaj ul Quuran, dels barrris de
Poblee Sec i del Raaval de Barce
elona.
La vaaloració de l’eequip del CE
EAi i de les aalumnes dels diferents
grupss és molt possitiva. Com a resultats prrincipals del projecte,
destaaquem:
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•
L’aprenenntatge lingüístic. Una evollució en l’aprrenentatge
o com esccrita de les dones
de la llengua Casttellana, tant oral
particcipants (es faa palès en el quotidià de les dones qu
ue hi
assistteixen).

•

e
segur i ccòmode on poder
La constrrucció d'un espai
comppartir inquiettuds, problem
mes i experièències.
•
La creació
ó de xarxes de confiançaa, espais de debat
d
i de
d les diferents situacionns i dificultatss de les
posadda en comú de
dones després deel procés miggratori.

•

Generar sentiment de
e pertinençaa, vincles emo
ocionals i
espais pròpiamennt femenins de
d “significaciió” de la sevaa vida a
Barceelona. Se’n deeriva un emp
poderament personal i co
ol·lectiu.

•

Un augmeent del cone
eixement delss recursos i entitats
que o
ofereix la ciutat de Barce
elona, i sobreetot dels barrris del
Raval i el Poble Seec. Es facilita l’autonomiaa de moviment en
l’espaai públic i l’acccés als recursos disponiibles.

•

La promo
oció de la participació enn l’espai públiic, tant a
través de les sorttides com de
e les xerrade s informativees que
ó activa mitjaançant la llen
ngua
generren espais dee participació
Casteellana. Creiem
m que és unaa manera de fer accessib
ble la
ciutatt a través de l'empoderam
ment comunnitari i femen
ní, ja sigui a
través del coneixeement de la llengua com a través de
l’explloració, el co
oneixement i la participacció en espaiss de la
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pròpiia ciutat on vivim.
v
Les aalumnes diagnnostiquen less necessitatss que consideeren
priorritàries i a partir d’aquí
s’orgaanitza el caleendari d’activvitats. El vinc le que les alu
umnes fan
d’aquuest espai d’intercanvi va més enllà dee les classes de llengua,
esdevvé un espai de
d carrer, parrticipació i deescoberta, un al·licient
afegitt que cohesio
ona el grup, genera
g
o enfforteix els vin
ncles
entree les dones, i alhora que es
e
reivinndiquen com a “ciutadane
es visibles i aamb drets”.
Duraant aquest anny 2017, com a resposta a les necessittats
identtificades duraant el curs paassat, des dell projecte i
conjuuntament am
mb Tot Raval, estem realitzzant un projeecte de
sensibbilització a l'equip tècnic sanitari delss CAPs del Raval.
R

Elles mateixes diaagnostiquen les necessitaats que consideren
priorritàries i a partir d’aquí s’organitza el calendari d’aactivitats.
La peercepció de les dones d’aaquest espai d’intercanvi més enllà
de less classes de llengua, un espai de carreer, participació i
desco
oberta, és unn al·licient afe
egit que coheesiona el gru
up, genera
o enfforteix els vinncles entre les dones, i aalhora que ess
reivinndiquen com a “ciutadane
es visibles i aamb drets”.
Duraant aquest anny 2017, com a resposta a les necessittats
identtificades duraant el curs paassat, des dell projecte i
conjuuntament am
mb Tot Raval, estem realittzant un projjecte de
sensibbilització a l'equip tècnic sanitari delss CAPs del Raval.
R
Aqueest any 2017 el projecte ha
h comptat aamb el suporrt de
l'Ajunntament de Barcelona,
B
la Diputació d e Barcelona i el
deparrtament de Benestar
B
Soccial de la Genneralitat de Catalunya.
C
públicc i l’accés al recursos disponibles.
Xarrxa Barcelo
ona Antirum
mors
El CEEAi continua col·laborantt de manera molt activa en les
activiitats i el funccionament de
e la Xarxa Baarcelona Anttirumors.
Form
ma part del grrup de Form
mació, que és el grup d'entitats i
perso
ones encarreegades d'elab
borar, dissenyyar i implemeentar les
activiitats formativves de la Xarrxa. D'altra bbanda diferen
nts
profeessionals del CEA col·lab
boren com a formadors en
e el Curs
d'Ageents Antirum
mors que la Xarxa
X
ofereixx. Aquesta
col·laaboració ambb la Xarxa ess realitza dess dels seus in
nicis, l'any
2010. Aquest any el focus de treball
t
del grrup de Formació ha
estat el disseny d'una formació per a tots els membrees de la
Xarxxa de la qual tindreu
t
notíccies l'any vin ent.
Projjecte Crick
ket Jove Bcn
n
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Una vegada confirmat la viabilitat del projecte i la seva
necessitat i potencialitat, el projecte torna amb força i a
principi de l'any 2017 rep una subvenció del Pla Bcn
Intercultural de l'Ajuntament de Barcelona, sent un dels
projectes amb més suport per part del consistori aquest any.
Arran d'aquest fet, a finals del curs 2017 el nombre d'equips de
criquet va créixer exponencialment, sorgint el criquet femení
com el nou gran factor d'èxit, sent e que rep més suport,
acollida i demanda als barris. En poc temps es creen dos nous
equips femenins abans de l'estiu. Al començament del nou curs,
el projecte torna al carrer i continua la seva pujada en temps
rècord amb la incorporació de nous referents esportius i
educatius: dos monitores i un monitor, els tres d'orígens
diversos, que aporten noves visions i un gran compromís amb
el projecte.
Així, tancant aquest any ens trobem amb que el projecte no
para de créixer. Actualment coordinem quatre equips femenins
i dos mixtes, amb la previsió de crear dos més de cada
modalitat a l'inici d'aquest any que ve. I continuant.
Característiques del projecte
Criquet Jove a Bcn té la peculiaritat d'abordar la
interculturalitat o el gènere en el camp de l'educació social i la
intervenció comunitària des de l'esport, sempre enfocat a la
transformació social i a millorar la comunicació entre els seus
membres, treballant el vessant comunitari i la diversitat als
barris com una potencialitat i una força. Per altra banda, els
equips femenins es mostren com la nova punta de llança del
projecte, pensats com a espais de seguretat per l'apoderament
de les joves d’orígens diversos, interseccionant així la diversitat
cultural amb el gènere.
El fet és que no només és una activitat que serveix per enfortir
els llaços amb les comunitats que han portat el criquet a la
nostra ciutat (Pakistan, Bangladesh, Índia, Anglaterra) i per
apropar-se mútuament; sinó que a més a més és una manera de
fomentar el diàleg entre cultures i comunitats diverses utilitzant
una eina que pertany a la mateixa comunitat nouvinguda. La
prova és que cada vegada més, diferents joves d'altres orígens,
des del Magreb a Llatinoamèrica o altres països asiàtics, se
sumen a descobrir aquest esport que porta tan poc temps en
els nostres carrers però que ara té tanta presència i demanda
en els mateixos.
Tenint sempre en els horitzons el vessant comunitari, el nostre
projecte col·labora en cada barri amb una entitat al territori
que fa treball en paral·lel amb les joves participants, permitent
una intervenció més integral i enfortint els vincles a la ciutat:
entitats de llarg recorregut com el Casal d'Infants al Raval, la
Fundació Surt al Besòs o els diferents educadors de carrer
(APC’s) de diversos barris son part d'aquest treball en grup que
sumen esforços per la cohesió social del territori amb Criquet
Jove a BCN.
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Futu
ur
Però això només acaba de co
omençar i vollem que sigu
ui el
principi d'un projecte amb mo
olt potencial a llarg termini. Pel
comeençament de l'any que ve
e els objectiuus passen perr la
creacció i establim
ment de més equips als baarris on hi haagi
demaanda, la creacció d'una lligaa femenina dde criquet dee ciutat, la
prom
moció de parttits de crique
et amb persppectiva amisttosa,
educaativa i per crrear xarxa i coneixement
c
t mutu entree les/els
jugadors/es de la ciutat, la cre
eació d'un cu rs de formacció
esporrtiva dirigidaa específicament als moniitors/es de criquet
jove, l'expansió dee les aliancess amb diferennts entitats i agents
esporrtius i educattius de la ciu
utat i donar a conèixer ell projecte
amb uuna major diifusió als mittjans i amb laa creació d'un
na pagina
web.

Projjecte forma
atiu "Jo, tam
mbé, sóc re
eferent". Fo
ormació
de dinamitzado
ors i dinam
mitzadores d
d’accions
interrculturals
Duraant el quart trimestre
t
de 2017 el Cenntre d'Estudis Africans
i Inteerculturals am
mb el suport de l’Obra So
xa i la
ocial La Caix
col·laaboració de l’Agència Caatalana de Jovventut va rep
prendre
una nnova fase d'aqquest prprojecte formatiiu que té com
ma
objecctiu formar a joves amb bagatges
b
miggratoris i cultturals
diverrsos en temees d’interculturalitat, persspectiva interrseccional
i prevvenció de vio
olències, i aco
ompanyar-lo
os en la posad
da en
pràcttica d’aquest coneixemen
nts mitjaçantt la realització
ó de
tallerrs escolars i accions
a
comunitàries a ddiferents dem
marcacions
de Catalunya. Els objectius de
e la formació
ó són:
•
Formar jo
oves de diferrents context
xtos culturalss que
vulguin i es compprometin a diinamitzar inicciatives o acccions
formaatives intercuulturals i de prevenció dee violències en l’àmbit
educaatiu.
Oferir einnes i recurso
•
os pràctics peer desenvolu
upar
tasquues de dinamització de grrups.
•
p a què deesenvolupin les seves
Empoderrar els joves per
habilitats dinamitzzadores i els seus coneixxements en
e violències.
intercculturalitat i prevenció de
El pro
océs s’executarà durant el 2018 i tennim expectattives de
que ssigui una provva pilot que generi més eedicions en anbys
a
en
anys posteriors.
Mira
ades Creua
ades + Mòd
dul d'Aprofu
undiment
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Aqueest curs pertany a una línia d’Intercultturalitat i Gèènere
creadda fa tres anyys amb la coll•laboració dde l’Associaciió
Canddela per l’Accció Comunittària. La form
mació «Mirades
Creuuades» està dirigit
d
a profe
essionals i tè cnics/es que treballen
a l’addministració, en equipame
ents públics, entitats i altres
organnismes d’inteerès, per oferrir-los recurssos teòrics i pràctics
per aal treball d’inttervenció i de
d gestió en un context
interccultural ambb perspectiva de gènere.
Tant el CEAi com
m Candela aposten per a generar una eina
mació social ddes d’un prissma que
comúú que abordi la transform
integrri els biaixoss de gènere i d’origen. El programa deel curs
inclouu temes com
m la perspecttiva de gènerre com a eina pel canvi,
la perrspectiva inteercultural alss anàlisis de ggènere i diveerses
dinàm
miques amb casos
c
pràcticcs.
Aqueest any com a novetat es va crear el ccurs Miradess
Creuades II: Mòdul d'Aprofun
ndiment, el quual sorgeix de
d la
necesssitat d’aproffundir en el treball
t
iniciatt en el curs Mirades
M
Creuades I. En aqquesta segonaa proposta aaprofundim en
e l’anàlisi
compplexa de les dinàmiques
d
de
d poder preesents en les entitats,
relaciions i vivències pròpies. Seguim
S
indaggant en el creeuament
d’aquuestes perspeectives, a travvés de la ideea de interseeccionalitat.
Duraant el 2017 s’’han realitzatt 2 edicions aamb el Conssell
Nacio
onal de Jovenntut de Cataalunya.

Talle
er de Hip hop Rimant Rumors
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El taller Rimant Rumors
R
és un
na activitat qque té per ob
bjectiu
combbatre els rum
mors i estereotips sobre les personess
immiggrants que poden
p
tenir els
e joves cataalans i que diificulten la
conviivència, les reelacions interculturals i eel respecte cap a
difereents formes de veure el món.
m Tot això
ò es treballa a través
del hip hop i les seves
s
diferen
nts manifestaacions, en aqu
uest cas, el

rap i la dansa. Es tracta
t
d’una activitat pennsada per a jo
oves de
12 a 22 anys que s’adequa en funció del ggrup per tal de
d
j
i poderr generar un
n espai de
fomeentar la particcipació dels joves
debatt i enriquimeent col•lectiu
u a partir de les pròpies
experiències. Al lllarg del 2017
7 s’han realitzzat 32 tallerss a
difereents centres educatius de
e secundàriaa, casals de jo
oves i
difereents equipam
ments de barri de Barcelo
ona, Montcad
da i
Badallona. L’activittat ha compttat amb moltt bones valorracions
per ppart de les paarticipants i professionalss.

Col•lectiu i+
En 20015 el CEAi va decidir fo
ormar part d''un somni an
nomenat
Col•llectiu i+, un grup
g
de proffessionals co mpromès am
mb
l’ento
orn i la comuunitat que co
ooperen i co mparteixen
coneixements i exxperiència per impulsar i acompanyaar
projeectes de foment de la inte
erculturalitatt arreu de Catalunya.
C
La iguualtat, el reco
oneixement de la diversittat, el diàleg,, el
coneixement, la perspectiva
p
decolonial
d
i dde gènere són les
einess amb les quee comptem, i la convivèn cia intercultu
ural el
nostrre horitzó. Ell Col•lectiu i+ està formaat per entitatts amb les
qualss el CEA ha treballat
t
fa molts
m
anys, ta l com són Laa Xixa
Teatrre, elParlantee i QSL. Duraant 2017 el C
CEAi ha porttat a
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terme diferents projectes
p
en el marc de l''activitat del Col•lectiu
i+, a ddestacar: coll·laboració en el procés dd'elaboració del Pla
Interseccional de la Mancomu
unitat de La PPlana formaccions
antiruumors per a l'Ajuntamen
nt de Castellddefels i Badaalona;
formaació gènere amb perspecctiva intersecccional per a la
Fundació Catalana del Lleure i al Consell de Joventut de
Catallunya, entre d’altres.
d
Este
em molt conttentes amb els
e
resulttats del sego
on any de vid
da d'aquest co
ol•lectiu del qual
formeem part!
CAR
RTOGRAFIA DE CON
NEIXEMEN
NTS,
CAR
RTOGRAFIA DE SABERES
El pro
ojecte Carto
ografia de Co
oneixements va néixer co
om una
iniciaativa de trobaades entre persones mig rades de difeerents
orígeens i personees catalanes per
p tal d’inteercanviar i co
ompartir
estraatègies i form
mes de gestió
ó de recursoss. Des del 20
016 el
projeecte es va enfocar en l'àm
mbit de la Intterculturalitaat i Salut.
Duraant l’any 20177, els resultatts més destaacats en els que
q vam
trebaallar van ser:
1) L’ ampliació i consolida
ació de la m
metodologia
a del
proje
ecte

•

Avancem en la definicció i maduressa de l’estrattègia
meto
odològica del projecte, de
efinint la nosttra activitat com un
procéés d’intervennció social co
omplet que ees desplega per
p
garanntir un abord
datge intercultural de la ssalut. Consta de les
següeents fases (dee les que es deriven els o
objectius esp
pecífics del
projeecte): (1) Reccerca/ (2) Forrmació/ (3) M
Materials ped
dagògics /
(4) Inntervenció co
omunitària / (5) Difusió

•

Es consollida el Paradiigma Intercu ltural com a procés
meto
odològic i no només com a finalitat dee les nostress accions.
Trebaallem des de la co-creació
ó i co-constrrucció entre mirades
culturalment diveerses. Hem siignat convennis i acords de
col·laaboració ambb l’Associació
ó Gitana del Bon Pastor,
l’Asso
ociació EAMISS, Minhaj Ul
U Quran, Ceentre de Salu
ut
Internnacional Draassanes-Vall d’Hebron,
d
enntre d’altres. Des del
CEAii, treballem conjuntament
c
t amb professsionals d’aquestes
entitaats perquè to
otes les accio
ons responguuin a aquestaa mixitat
cultural i incorpo
orin el prismaa cultural dells grups mino
oritzats.
a realització de dos prrocessos de
e (1) recerc
ca/ (2)
2) La
form
mació/ (3) crreació de materials
m
pe
edagògics”
”
sol·liicitats pels CAP Raval Nord i CA
AP Bon Pass
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Els àm
mbits tractatts han estat: “Malalties
“
meetabòliques enn la
comunitat gitana del
d barri del Bon
B Pastor”, i ““El consum del
d Shabú
al barrri del Raval”..
3) La
a realització de cursoss específicss en
Interrculturalita
at i Salut
No im
mpliquen reccerca perquè
è formen parrt de l’oferta
formaativa del pro
ojecte generaada durant laa prova pilot.
Realittzem 5 curso
os específics de temàtiquues ja preparades
durannt la prova pilot. Aquests cursos perm
meten estend
dre
l’impaacte de les fo
ormacions a més barris, i optimitzen la
despeesa realitzadaa en les rece
erques de l’anny anterior, de
d les
quals han sorgit aquestes
a
form
macions espeecífiques.

4) Ell Desplegam
ment d’accions (4) d’I ntervenció
ó
Com
munitària de
el projecte
Carttografia de Coneixement
C
ts aposta perr realitzar accions
d’Inteervenció Com
munitària qu
ue han estat rreivindicadess com a
necesssitats per peersones de le
es pròpies co
omunitats migrades
m
durannt les 3 primeres fases de
e l’estratègiaa (recerca, formació i
creacció de materials pedagògiics), i que co
ontribueixen a seguir
desplegant els priincipis del model intercu ltural en l’àm
mbit de la
salut amb els equips sanitaris. Durant el 20017 s’han reealitzat
tallerrs d’encontree interculturaal entorn a ttemes relacio
onats
amb lla salut al barri del Poble
e Sec i al Barrri del Raval.
5) L’ampliació, actualitzac
ció i difusió
ó de la web del
proje
ecte
Actuaa com a “bannc de coneixements” en Interculturallitat i
Salut..
A la W
Web estan diisponibles to
ots els materrials audiovisuals, els
dossiers complets de cada co
omunitat i elss “materials
mediaadors”. Duraant l’any 2017 la web am plia l’apartatt d’
“Intervenció Com
munitària”, el de “Materiaals Pedagògiccs”, i la
e així com dee totes les en
ntitats
pròpiia explicació del projecte
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que ddes d’aquest 2017 son ja col·laborado
ores oficials del
projeecte.
6) L’ampliació de
d l’abast territorial
t
d
de les accio
ons i la
xarx
xa d’entitats col·labora
adores
Seguim treballantt amb actors dels barris ddel Poble Secc i Raval
com en la prova pilot,
p
i amplie
em el radi d’aacció treballant als
CAPss Bon Pastorr, Gòtic, La Marina,
M
Maraggall, i també els
e ABS
de Co
ollblanc i La Torrassa
T
de l’Hospitalet de Llobregatt. Alhora,
realittzem formaciions per altre
es col·lectiuss, com és el cas de
XAFIR al barri deel Raval. Es re
ealitza un graan esforç perr ampliar
també la xarxa d’entitats col·laboradores i de mediadors/es
intercculturals o aggents comun
nitaris de saluut que col·laaboren
de manera regulaar al projecte
e.
estabilitat p
pressuposttària a
7) Ell treball perr gaudir d’e
travé
és d’una fórrmula de finançamen t mixt
Seguim en la receerca d’una fórmula de finaançament qu
ue
perm
meti dotar d’eestabilitat pre
essupostària al projecte, i
garanntir unes conndicions laborals dignes a treballadorss/es i
col·laaboradors/ess. Durant l’an
ny 2017 s’aco
onsegueixen 3000
euross de finançam
ment privat que
q no teníem
m previstos en la
sol·liccitud de subvvenció, fet qu
ue permet am
mpliar les acccions
desennvolupades. Una
U dependè
ència menor del pressupost
rebutt en subvenció permet qu
ue el projectte es pugui plantejar
p
la cappacitat de reaalitzar algune
es accions duurant els prim
mers
meso
os de l’any (gener-maig), quan
q
les subvvencions no han
estat resoltes, perríode en el que
q fins ara eel projecte quedava
en “sttand-by”. Tott i estar llunyy de l’estabili tat pressupo
ostària
desitjjada, els esforços i el treb
ball van amplliant progresssivament
les caapacitats del projecte, i permeten tam
mbé que el co
ol·lectiu
de Mediadors/es interculturals se’n puguinn beneficiar.
Projjecte Form
mació Interc
cultural. Co
om fer nego
ocis a
l’Àfrrica. Març i Abril
A
2016 a Sant Cug
gat del Vallès
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Aqueesta formació
ó ha estat una continuaci ó de la mateeixa
formaació que es va
v dur a term
me l'any 20155 per a l’emp
presa
DABA
A (Distribuid
dores Autom
máticos de Beebidas y Alim
mentos
S.A.U
U), distribuïdo
ora oficial de
e Nespresso a Espanya. L'activitat
L
formaativa s'ha dirrigit a dos gru
ups més de 15 persones cadascun
compposats per peersonal de diversos depaartaments dee
l’emppresa que esttà treballant en projectess d’obertura de
botigues Nespressso en diferents països deel Nord d’Àffrica i de
l’Àfricca de l’Oest.. L’objectiu de
d la formació
ó era facilitar
coneiixements sobbre les diferè
ències culturrals que fan referència
r
a l'àm
mbit laboral i social en aquests països,, així com ad
dquirir
habilitats per pod
der comunicaar-se i interacctuar de form
ma
c
cuulturals. El prrograma
aproppiada i eficaç en aquests contextos
incloïïa una primera sessió sob
bre competèència i comun
nicació

interccultural i quaatre sessionss sobre inform
mació culturral
especcífica dels seggüents països on opera l’’empresa: Maarroc i
Algèrria, Ghana, Gabon i Seneggal.
Cicle de cinem
ma documental “Faraffina, més en
nllà de
les frronteres”
El continent africàà sempre ha interessat a productors i
profeessionals de l'audiovisual. Però durantt molt de tem
mps el
tractaament que es feia del con
ntinent en laa majoria dels
documentals s'asssemblava mo
olt: paternalissta i/o catastrofista.
Aforttunadament, a casa nostrra ha nascut uuna nova forrnada de
profeessionals inteeressats en presentar unaa nova mirad
da, més
correecte i acurada, més realistta, del continnent i de la seva
s
gent,
així ccom del proccés migratorii a Europa i dde les relacio
ons entre
africaans i europeuus. És gràciess a aquesta n ova generació de
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produuctors i proffessionals de l'audiovisuall que avui po
odem
aproppar-nos a aquuestes realitaats a través ddels seus doccumentals.
El treeball d'aquestts especialisttes s'ha convvertit en una eina més
modeerna, artísticaa i entretingu
uda d'arribaar al coneixem
ment a
través d'un enfoc rigorós.
És peer aquest mo
otiu que duraant el 2015 vvam iniciar la proposta
Mostrra de Cinemaa Documental Farafina. Méss enllà de les fronteres,
que ccompta amb un fil argumental que pre
retén contrib
buir no
noméés a la desapaarició de les fronteres físsiques que en
ns
separren dels altrees, en aquest cas dels afriicans i african
nes aquí i
allà, sinó també i sobre tot la desaparició de les fronteeres
menttals. Aquest any
a 2016 hem
m consolidat la mostra co
om una de
les acctivitats cultuurals de la ciu
utat i hem po
ogut gaudir dels
d
següeents documeentals: Dimanche à Brazzaaville, Uchunguu na
tumaiini - Crònica del
d dolor i l'essperança, Gennte de pelo duuro,
Lantaanda, Un día vi
v 10.000 eleffantes, Tchinddas i Capitainee Thomas
Sankaara.
Farafiina ha compttat amb el su
uport i la coll·laboració dels
directtors i directo
ores dels documentals, ddiferents artisstes que
han aacompanyat les
l sessions, l'equip de vo
oluntaris del CEA,
l'Espaai Avinyó, l'Ajjuntament de
e Barcelona, i els Cinemees Girona
de Baarcelona.
Festtival de Cin
nema Africà
à de Barcellona
Des ddel mes de maig,
m un grup
p d'entitats i ppersones vin
nculades al
continent i a l'esccena cultural africana enss estem reunint amb
l'objeectiu de podeer organitzarr un Festival de Cinema Africà
A
a
Barceelona de caraa a la tardor 2017.
A conntinuació la relació
r
de pe
ersones i enttitats:
• Otrro Sur: organnitzadors de la Muestra dde Cine Africcano en
Colombia (MUIC
CA) i de la Muestra
M
de C
Cine Colombiano en
Sudáffrica (Visual Journeys
J
to the
t Other So
outh).
• Gem
mma Parellad
da: corresponsal a l'Àfricaa i guanyadora de
diversos premis de
d periodism
me. Autora dee reportatgess sobre
l'esceena cultural al
a continent i vinculada all Festival Inteernacional
de Ciine de RD Congo
C
(CIFF)).
• Salyym Fayad: perriodista i gesstor cultural, resident a Sud-àfrica.
S
Orgaanitzador de la gira de la banda sud-affricana Blk Jkks a
Colombia i de girres d'artistes estrangers a l'Àfrica ausstral.
Progrramador del festival de cinema africà de Colòmbiia i autor
de reeportatges so
obre l'escenaa cultural al ccontinent.
• Sebbastián Ruiz: professor
p
d'h
història del ccinema africàà a la
Univeersitat Pomppeu Fabra.
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• Wiriko: portal en espanyol dedicat a la cultura africana.
• Centre d’Estudis Africans (CEA): associació dedicada a l’estudi
i a la divulgació sobre el continent africà, les migracions i la
interculturalitat. Organitzadores de la mostra de cinema
documental Farafina.
• CAD: productora de documentals focalitzada en els
desafiaments del desenvolupament humà sostenible.
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