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SUMARI
Us donem la benvinguda a la Memòria 2019 del CEAI, institució catalana que fa més
de 30 anys que fa recerca sobre les societats africanes, com a base per a difondre
l'africanisme amb la perspectiva intercultural per diferents espais i sectors, tant
acadèmics, de les administracions públiques, com socio- culturals.
Com és costum, la ruta per la memòria de l'any 2019 d.c. s'inicia amb la presentació
de les persones que donen vida al CEAI, dels nostres principis que ens caracteritzen,
dels àmbits de treball, així com de qui forma l'organigrama, la direcció i l’equip de
col·laboradores. Recordem que és el recull d'activitats del 2019, publicat al 2020,
llavors són les accions abans de la pandèmia, ho comento perquè llavors les
perspectives eren diferents.
Seguidament ens traslladem a la dimensió digital, amb l'ampliació de la presència
del CEAI a les xarxes socials (7,700 seguidores a Facebook i més de 2,800
seguidores a Twitter), amb el manteniment del butlletí i el projecte d’actualització de
la web que serà una realitat al 2020.
El CEAI va néixer per a crear espais i propostes de formació i coneixement
africanista. S'ha impartit el curs Mirant Àfrica a la Casa Elizalde de Barcelona. Així
mateix, s'ha donat suport a un grup de graduats i estudiants d'Antropologia de la
URV, que desenvolupaven un projecte d'autoetnografia decolonial (Kuzaba Logos)
conjuntament amb una Universitat de la República del Congo. Com a resultat han
produït un vídeo molt interessant, que ha estat possible gràcies a la col·laboració
amb el CEAI.
En la línia d'estendre l'africanisme més enllà de Barcelona, es van organitzar dues
sessions sobre la construcció de la imatge d'Àfrica Negra a través del cinema dins
del cicle Històries amb Crispetes a Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat, amb
la Mostra Internacional de Cinema del CineBaix,
Amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona es van organitzar unes jornades
internacionals coordinades entre el CEAi i l'AMB, anomenades "Mobilitat i ciutadania
a les ciutats africanes: compartint experiències entre Maputo, Dakar i Barcelona".
Reforcem la participació de membres del centre en activitats a l'estat espanyol com
amb el curs del CIRA a Madrid Mentre seguim actius a xarxes africanistes
internacionals com AEGIS, on participaren en el congrés mundial celebrat a
Edimburg. O, la implicació en la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del CAC.
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SUMARI
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 posem en pràctica tant en la vessant africanista com de migracions i
interculturalitat. I podem afirmar que el Col·lectiu i+ és una realitat en la qual el
CEAI ha estat implicat en la concepció i construcció. I també participem de
projectes de futur com el Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona
(FICAB) que se celebrà l’any 2019, i en l'organització també han participat altres
entitats i especialistes. Wiriko, Africaye i el paraigües de CinemaAfriques.
I també cal destacar la consolidació de la col·laboració amb Enginyers Sense
Fronteres (ESF) en la presentació i treballs de postgrau, i en projectes en comú per
als anys vinents.
Com ja és conegut el CEAI va aprendre d'Àfrica la importància del reconeixement
de les diversitats i de la interacció entre persones de diferents orígens, els que ens va
portar per la senda de la Interculturalitat. I prova de la voluntat de consolidar
projectes des de la innovació són les actuacions en l'àmbit de migracions i
interculturalitat. Projectes com:
Dones d’origen pakistanès i Indi: visibles i amb drets. Un dels projectes més
antics i consolidats del CEAI que va ampliant activitats.
Cartografia de Coneixements, incidint en la formació a professionals sanitaris,
socials i educatius des de la base del treball comunitari. Com a exemple la
recerca-acció amb el Shabú dins de la comunitat filipina. O la formació en temes
de salut mental i diversitat cultural que, entre d'altres, van comptar amb la
formació de Mbombog Badjang, especialista en medicina africana de Camerun a
professionals de salut. Així com, la creació de materials de divulgació i formació.
Joves referents per la diversitat. Interculturalitat i prevenció de violències
organitzat a Barcelona i Terrassa (Instituts Oberts), on s’incorpora sessions de
formació per a professorat. Amb una perspectiva de futur important, ja que, les
participants de la primera edició han passat a l'equip de formadores del CEAI.
Projecte Cricket Jove Bcn, a poc a poc és un projecte que va incorporant noies de
diferents orígens (magribí, llatinoamericà,...). Es va aconseguint més visibilització,
promoció als centres educatius, ampliant els equips femenins, treball en xarxa
amb entitats esportives i socio-culturals. Tot cercant la creació i consolidació
d'espais de reconeixement mutu i interacció positiva.
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SUMARI
Totes aquestes activitats, projectes i serveis mostren la idoneïtat d'aplicar una
mirada holista-integral, en definitiva interseccional. Del treball en comú amb dones i
joves s'amplia als professionals i població en el seu conjunt. Aconseguint la millora
de les actuacions i la capacitació de les persones tècniques, així com influenciar en
les polítiques públiques en l'àmbit de la interculturalitat en sectors com la salut,
l'esport, joventut, feminismes... on des de la pràctica es demostra la riquesa que per
a Catalunya impliquen les diversitats. Tot partint del reconeixement dels sabers de
les persones de diferents orígens per afavorir els vincles entre elles, com a fonament
de transformació estructural de la societat.
D'aquí que el CEAI segueix en el programa BCN Interculturalitat com a membre de
la Xarxa Antirumors, en la formació d'agents antirumors. Sense oblidar la formació
en perspectiva intercultural a professionals de joventut, dels Punts Òmnia de
Catalunya, Centre Formació Adults Montseny, a professorat del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat o a Mataró en les jornades "Jo no sóc raciste però...";
o,

els Tallers de Hip Hop Rimant Rumors. Aquests últims també vinculats a la

implicació del CEAI en la Xarxa Antirumors de Barcelona. I col·laboració amb
l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Un any més, el CEAi ha treballat conjuntament
amb TRAMA i amb la Plataforma Unitària Contra les violències de Gènere
(PUCVG) desenvolupant una acció d’Aprenentatge i Servei (APS) amb el centre
educatiu de primària La Palmera i de secundària Flos i Calcat de la ciutat de
Barcelona.
Volem agrair el suport de les institucions públiques i privades que han confiat en el
CEAI per a què els projectes que hem proposat siguin una realitat pràctica i es
consolidin. I tot això no seria possible sense la qualitat humana i professional de
l'equip tècnic, voluntariat i membres del centre que han volgut i sabut mantenir viu
i amb molta vitalitat el CEAI. Cosa que em permet afirmar que seguirem endavant¡¡
Fins l’any vinent, i mentre, ens trobem per aquests camins africanistes
interculturals. Con diu al 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 voldrà" ¡¡
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1. EL CEAI
QUI SOM
El Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEAi) és una associació
dedicada a la recerca, formació, divulgació i sensibilització sobre les societats
africanes, la interculturalitat crítica i la convivència en la diversitat. Creat
l'any 1987 per l'impuls d'un grup de debat dins de la Universitat de Barcelona
(UB) es va constituir, dos anys després, en una associació sense ànim de
lucre. El CEAi vol visibilitzar les narratives minoritzades tant al llarg de la
història com en el moment actual, per a transformar la nostra realitat i
apreciar la seva diversitat. Alhora, vol posar en valor les societats africanes i
les seves diàspores com a fonts de dinamisme i innovació social i cultural.
L’entitat està composta per un equip multidisciplinar tot posant en valor el
potencial de treballar des d'una mirada plural i transversal sobre les múltiples
realitats que ens envolten.
Així, l'equip del CEAi està format i especialitzat en:
Africanisme
Perspectiva intercultural crítica
Perspectiva interseccional
Diversitat cultural
Diversitat religiosa
Diversitat sexual, afectiva, corporal i de gènere
Perspectiva feminista
Interculturalitat i salut

LÍNIES DE TREBALL

1

Formació teòrico-pràctica: cursos, jornades, formacions, conferències,
seminaris, tallers, etc., apostant per una mirada intercultural en
l'abordatge de la diversitat.

2

Consultoria: investigacions, informes, assessorament, plans, programes
i projectes publics o privats.

3

Intervenció: activitats, projectes i programes que posen en pràctica la
interculturalitat des d’una perspectiva comunitària lligada al territori.
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VISIÓ I PROJECCIÓ
Des del 1987, el CEAi divulga coneixements i experiències
històriques de les societats africanes com a eina de reflexió sobre les
societats europees i les seves mancances. I, des de fa més de 15 anys
amplia l’abast de la seva mirada a col·lectius de tots els continents
adoptant una perspectiva intercultural.

RAÓ DE SER
Sensibilitzar sobre la pràctica del respecte cap a la diversitat de
maneres de pensar, fer i ser, tot col·laborant amb administracions,
universitats, associacions i col·lectius no institucionalitzats. Generar
coneixement sobre les migracions i els reptes d'aquestes per a les
societats europees, treballant des del model intercultural per a les
transformacions socials.

VALORS
Justícia, equitat i respecte
Igualtat d’oportunitats
Equitat de gènere
Transformació social des de la base
Convivència partint del respecte per la diferència
Transparència
Sostenibilitat mediambiental
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2. ORGANIGRAMA
El CEAI compta amb personal administratiu per al seguiment de la gestió i el
funcionament diari de l'Entitat. També té una junta directiva, triada
anualment per l'Assamblea de Socis. Els càrrecs actuals són els següents:

PRESIDENT
Albert Roca

SECRETARI GENERAL

EQUIP TÈCNIC

Rafael Crespo

Zra Fama

TRESORER
Manuel Caballero

VOCAL

Albert Farré
Jessica Gonzalez
Mery Loor
Xoán Vazquez
Martín Frasso
Rosa Cardús
Maria Tobeña
Rocío Rojas

Maria Grande
Mireia Vehí

COL·LABORADOR/ES
Ferran Iniesta/ Lola López/ Juliana Otálvaro/ Komal Naz/ Wafae
Moussaouni/ Toni López/ Jordi Tomàs/ Isabel Osorio/ Gustau Nerín/
Eduard Gargallo/ Ana Mayo/ Soledad Vieitez/ Elsa Rodriguez-Cabo/
Itiziar Ruiz-Gimenez/ Carlos Bajo/ Pol Bassols/ Kimberly Jordan/
Bernat Mercader/ Willy Barleycorn/ Versembrant/ Maria Mateu/
Shanti Valls/ Amaia del Bosque/ Laura Garcia/ Montse Gibert/ Gemma
Solés/ Gerard Poch/ Armonía Pérez/ Víctor González/ Aitor Sánchez/
Marta Lima/ Sebastián Ruiz/ Daniel Giménez/ Gerard Horta/ Romina
Martínez/ Ababacar Thiakh/ Aina Nangy/ Thierno Birahim Aw.
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3. SERVEIS ALS SOCIS I
COMUNICACIÓ
L'any 2019 s'ha treballat per a desenvolupar una nova estratègia comunicativa
per a donar resposta a les exigències de la digitalització respecte a la
comunicació corporativa de l'entitat. Per a fer-ho, s'ha desenvolupat un pla
d'acció amb una dimensió que abarqui l'any 2019 i 2020. Aquest pla se centra
en la reforma de la web, en l'impuls de les xarxes socials i en l'elaboració de
materials de la nostra oferta formativa com són el Catàleg de Formacions
Interculturals i de Cursos onlines d'Àfrica.
Durant els últims anys el CEAi s'ha mantingut amb un portal web, creat l'any
2014, que no donava resposta a les noves necessitats comunicatives de les
accions ni dels projectes generats. Davant això, s'ha treballat en una web que
fes arribar al públic tota la informació de continguts, projectes i accions
formatives desenvolupades així com, en l'organització d'aquest contingut de
manera clara i precisa. Aquesta web es presentarà a tot el públic l'any 2020.
D'altra banda, s'ha observat la importància de mantenir una comunicació
diària a través de les nostres xarxes socials amb els seguidors i socis i sòcies
del CEAi. Per això, hem treballat en l'impuls de les xarxes socials (Facebook,
Twitter i LinkedIn) per oferir una informació sempre actualitzada, precisa i útil
els nostre soci/es i persones interessades en la tasca del CEAi. A més,
constatem que al llarg de l'any 2019, l'interès per l'entitat ha continuat
incrementant a les xarxes socials. Actualment, el CEAi compta amb més de
7,700 seguidors a Facebook i més de 2,800 seguidors a Twitter.
D'altra banda, s'ha posat en marxa la creació d'un Catàleg de formacions
d'interculturalitat on es formalitzaran totes les accions teòric-reflexives i
pràctiques, com són els tallers, que oferim al voltant de la diversitat cultural,
religiosa, de gènere, sexo-afectiva i corporal o, sobre salut i educació des d'una
perspectiva intercultural. Fins ara, les diferents formacions i tallers no s'havien
formalitzat en un catàleg d'accés al públic demandant. Identificada aquesta
necessitat doncs, a finals de 2019 s'ha encetat la creació del Catàleg de
Formacions que es publicarà l'any 2020. De la mateixa manera, s'ha plantejat
la creació d'un Catàleg de cursos sobre el continent africà tot impulsant nous
cursos al llarg del 2020.
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4. ESTUDIS AFRICANS
ACTIVITATS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

CURSOS
Pel que fa als cursos, podem considerar el 2019 com l'any de la transició vers
un horitzó sense Postgrau d'Estudis Africans, que havia estat la joia de la
corona de l'oferta formativa durant dues dècades del CEAi. També el Curs en
línia sobre ciutats africanes ha patit un entrebanc en haver d'afrontar el primer
any sense subvenció, i no haver aconseguit prou alumnes per cobrir despeses
en l'edició de 2019. D'altra banda, el projecte de fer un curs en línia sobre dones
africanes, s'ha començat a repensar, especialment després del contacte amb
Tània Adam, per convertir-lo en un projecte de participació comunitària que
reformuli la proposta del que podrà ser un nou curs a partir de la participació
des de l'inici de dones afrocatalanes. Esmentar també que l'any 2019 s'ha fet el
curs Mirant Àfrica a la Casa Elizalde. Tanmateix, no s'ha renovat el curs a la
Casa Elizalde, principalment a causa de la incompatibilitat de temps i les
condicions econòmiques. En qualsevol cas, el disseny del curs ha estat un
element a l'hora de repensar l'oferta formativa del CEAi en el futur, on sense
dubte, la dimensió digital haurà de créixer.
Finalment, seguint un convit del Vicerectorat d'Internacionalització de la UB,
s'ha portat a terme una demanda a ajuts a la mobilitat a la UB per realitzar un
intercanvi amb professors Senegalesos. La UB té convenis amb la Universitat
Gaston Berger (UGB) de Saint Louis del Senegal (la mateixa amb la qual
col·labora Món3), i vol renovar-la. Ens van demanar idees, i se'ls va plantejar la
necessitat de tenir un Màster amb professorat africà, i ens van indicar que
podien fer la comunicació de la proposta a les autoritats de la UGB, però que el
procés era llarg i es podrien utilitzar les ajudes a la mobilitat per anar bastint
una proposta comuna amb la UGB.
SEGUIMENT ALUMNES SOBRE TEMES AFRICANS:
Es considera interessant que el CEAi doni suport i acollida als alumnes que
s'interessen a fer treballs de Màster o de Grau sobre qüestions africanes, ja que,
és una manera d'eixamplar la base social del Centre, i de continuar sent una
referència en Estudis Africans. L'any 2019 s'ha comptat amb la col·laboració
d'alumnes del Màster de Desenvolupament de la URV en pràctiques al Centre.
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

A més a més, s'ha tornat a donar suport bibliogràfic a estudiants de batxillerat
de Mataró, en la seva posta en marxa del treball de recerca de fi de curs. Això
ha generat l'intercanvi de coneixements a partir d'entrevistes a diferents
membres del Centre. Així mateix, s'ha donat suport a un grup de graduats i
estudiants d'Antropologia de la URV, que desenvolupaven un projecte
d'autoetnografia decolonial (Kuzaba Logos) conjuntament amb una
Universitat de la República del Congo. Com a resultat han produït un vídeo
molt interessant, que ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el CEAi.

CONGRESSOS, JORNADES I FESTIVALS
L'any 2019, s'ha participat a l'ECAS i
a l'assamblea anual de l'AEGIS. El
Centre d'Estudis Africans de la
Universitat d'Edimburg va organitzar
la 8a Conferència Europea d'Estudis
Africans, la conferència més gran i
internacional d'Europa amb un
enfocament africà, en nom de la
Xarxa de Recerca de Centres
d'Estudis Africans a Europa (AEGIS).
La conferència va reunir 1.400 investigadors, formuladores de polítiques i
líders de tot el món. A més, es va produïr tota una sèrie d'esdeveniments
artístics i culturals, així com diversos esdeveniments de creació de xarxes i
desenvolupament de capacitats, inclosos alguns especialment dirigits a la
pròxima generació d'investigadors africans.
També, s'ha participat en el Recercàfrica (coorganització i presentació de
llibres). Així mateix, s'ha organitzat a la UB, dues conferències d'activistes
americans i europeus mobilitzats per la dècada dels afrodescendets, amb
alumnes d'Història d'Àfrica. D'altra banda, s'ha participat en la Jornada de la
Lliga dels Drets dels pobles sobre "La Violència contra la Dona més enllà del
conflicte" conjuntament amb Lafede.cat, aportant el cas específic del Kivu
Nord, a l'Est de Congo. A més a més, com ja apareix en epígrafs anteriors, s'ha
organitzat les jornades d'estiu pròpies juntament amb ells, i també s'han dut a
terme les Jornades Estudis Africans en Xarxa de presentació i debat de quatre
treballs del postgrau.
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

PUBLICACIONS
Investigadors del CEAi (Albert Roca; Rafa
Crespo, Edurad Gargallo, Albert Farré), han
publicat capítols al llibre "África en Marcha.
Tradición y Modernidad en tiempos de
innovación",
coordinat
per
l'Antonio
Santamaría i publicat per la Casa Àfrica.
També, l'any 2019 s'ha donat la benvinguda
al llibre "La cooperación española en África
subsahariana", coordinat per Jorge García
Burgos, i publicat per la Casa Àfrica.
D'altra banda, cal destacar que en el capítol "Los Estudios Africanos en
España" s'ha fet una descripció de l'activitat acadèmica sobre l'Àfrica a
Espanya i, que el CEAi hi apareix com un actor rellevant en la recerca. A més
a més, el butlletí del CEAi ha anat sortint gràcies a l'esforç del nostre
voluntari de l'Antonio López, que un any més ha mantingut la seva
col·laboració amb el CEAi. Per últim, cal dir que un dels reptes per el 2020 és
recuperar la feina feta anys enrera amb Nova Àfrica, una revista amb
diferents articles sobre el continent, per tal de posar a disposició els articles a
la nova web. Esmentar que en aquest repte compten amb col·laboradors, com
ara el Daniel Giménez, que participarà en la consecució d'aquesta tasca.

CIEMEN
Al llarg de l'any 2019, s'han produït diverses reunions amb el CIEMEN,
explorant la possibilitat de presentar-nos conjuntament en un projecte a
l'ACCD, unint esforços en dos temes on tenim fortalesa: ells en la producció de
materials de formació en llengües minoritàries; nosaltres en coneixement de
realitats africanes. A aquest efecte, s'ha creat un equip de treball format per
Isabel Osorio, Jordi Tomàs i Albert Farré que ha posat en comú què podríem
fer en aquest marc al Senegal i Moçambic. Donat que tots tres tenen
experiència en Antropologia i Salut, s'ha considerat que una proposta
interessant era produir materials de suport per facilitar i tendir a la
normalització de l'ús de les llengües africanes no oficials en els serveis públics
de salut. S'ha fet un document proposta de 4 fulls per posar en comú amb el
CIEMEN, per encetar aquesta proposta de projecte.
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

NIGÈRIA, MIGRACIÓ, XARXES DE PROSTITUCIÓ
Seguint una proposta externa, s'ha iniciat una línia de treball sobre la
realització d'una recerca que acabés en un documental sobre la problemàtica
de les xarxes de prostitució que connecten Nigèria, especialment Benín City,
amb el sud d'Europa, amb èmfasi a Barcelona. S'ha presentat una proposta al
Centre Internacional per la Pau, que finalment s'ha desestimat i, per tant no es
continuarà amb el projecte l'any 2020.
TREBALL EN XARXA

ENGINYERS SENSE FRONTERES (ESF)
Malgrat la fi del postgrau, s'ha enfortit la
nostra col·laboració amb ESF, doncs s'ha
aconseguit finançament pel 2020 per a 2
activitats més en projectes agrupats amb ells.
L'any 2019, s'ha fet una jornada de
presentació de treballs de postgrau, s'ha
editat un treball de Postgrau sobre
associacions
de
dones
agricultores
a
Inhambane
des
d'una
perspectiva
ecofeminista, i s'ha confeccionat un document
de bibliografia sobre agricultura a l'Àfrica.

HISTÒRIA AMB CRISPETES (HAC)
S''ha consolidat la feina iniciada amb el grup HaC, que ens ha dut a
col·laborar amb la biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat,
amb la Mostra Internacional de Cinema del CineBaix, i finalment, i de
manera directa amb la Diputació de Barcelona (sector província). La Mostra
Internacional de Cinema ha tingut lloc entre el 23 i 29 de maig i va tenir
com a objectiu -a través del cinema i de la presentació de llibres, els debats
i la participació del públic- donar suport a un canvi social que fomenti
la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i una economia social i
solidària. A partir d'aquesta col·laboració, totes tres institucions han mostrat
interès a continuar la col·laboració de cara l'any 2020. La Diputació de
Barcelona, ha acceptat la nostra proposta, que s'iniciarà pròpiament dita
l'any 2020.
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)
L'any 2019 s'ha enfortit la relació amb l'AMB, degut a l'èxit de les jornades
internacionals coordinades entre el CEAi i l'AMB, anomenades "Mobilitat i
ciutadania a les ciutats africanes: compartint experiències entre Maputo,
Dakar i Barcelona". En les jornades es van analitzar els reptes en mobilitat i
espai públic a l'Àfrica, amb un èmfasi especial en les metròpolis de
Moçambic i de Senegal. El seminari va comptar amb la participació
d'especialistes en l'àrea del transport urbà i de l'espai públic provinents de
Dakar (Senegal), Maputo (Moçambic) i de l'àmbit acadèmic i del tercer
sector de l'àrea metropolitana de Barcelona. Inaugurat pel director de
l'Àrea Internacional i de Cooperació de l'AMB, Oriol Illa, també hi va
participar personal tècnic de les àrees de Mobilitat i Espai Públic de l'AMB.
Així mateix, els debats de les jornades, van treure a la llum alguns
elements d'interès en comú, que poden tenir continuïtat de cara el 2020.
MÉS SOBRE LES JORNADES....

En un context d'urbanització lligat al procés d'industrialització i el creixement
econòmic, les ciutats africanes –especialment les capitals i altres ciutats
secundàries– s'han convertit en centres receptors de població rural, fet que ha
elevat la taxa de creixement de població urbana entorn del 4%, el doble de la
mitjana mundial. Aquesta situació planteja una sèrie de reptes metropolitans
relacionats amb les infraestructures, els serveis públics i la sostenibilitat
ambiental, així com amb la governança i el finançament públic.

MÓN-3
S'ha iniciat una col·laboració amb la organització no gubernamental Món-3,
dins el seu programa de Cooperació Internacional a la regió de Saint Louis
(Senegal). Una de les seves línies d'actuació és emprendre accions de
cooperació amb organitzacions dirigides a afavorir les transformacions
socials i económiques en el desenvolupament humà y sostenible.
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És en aquesta línia on s'emmarca la col·laboració amb el CEAi. Aquest cop,
malauradament, tot i la proposta d'acció creada per treballar en activitats
d'educació, no s'ha trobat finançament per encetar-ho. Tot i això, es
treballarà per donar-li sortida de cara l'any 2020.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMES AFRICANS DE BCN
(FICAB)
El CEAi ha estat una de les entitats impulsores del Festival Internacional de
Cinemes Africans de Barcelona (FICAB). El CEAi, juntament amb les
associacions CinemÀfriques, Wiriko i Africaye, va programar en el marc del
FICAB dos cicles cinematogràfics a la primavera i tardor per treballar els
eixos de la diàspora africana i la identitat i els drets humans a l’Àfrica, sota
els títols «Diàspora i identitat» i «Lluites i resistències».
El FICAB ha reeixit en la creació d’un espai cultural a la ciutat de Barcelona
per a la promoció de la cinematografia africana de qualitat i innovadora: es
van realitzar un total de 26 projeccions de 18 diferents llargmetratges i
curts documentals i de ficció sobre les temàtiques plantejades, i 5 han estat
estrenes a arreu l'Estat espanyol. Així, el FICAB ha promogut el
coneixement entre la ciutadania d’aquesta cinematografia i una prova són
les gairebé 2.000 persones que han assistit a les activitats i que han pogut
conèixer de prop l’eclosió artística i estètica del continent i els canvis
socials i polítics que es viuen. A més de les projeccions, el FICAB va
programar 18 taules de debat i activitats paral·leles (Màsterclass, taller stop
motion, presentació llibre...) en les que han participat com a ponents i
col·laboradors/es 32 persones. Les activitats es van desenvolupar en 13
diferents espais i seus de la ciutat de Barcelona: sales de cinema,
equipaments públics, centres universitaris i professionals, seus
d’organitzacions socials, espai públic i sales de concerts. Un altre assoliment
del projecte és que a través del FICAB s’han pogut traduir al castellà o
català 8 llargmetratges i curts de directors i directores del continent Africà
i la diàspora.
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5. MIGRACIONS I
INTERCULTURALITAT
5. 1 PROJECTES D'INTERCULTURALITAT

La nostra àrea d'interculturalitat desenvolupa un ampli ventall d'accions,
estudis, formacions i projectes enfocats al voltant de la diversitat cultural
i experiencial, l'equitat de gènere, la salut, l'educació, entre altres. Realitzem
recerques, formacions, consultories, projectes de sensibilització i processos
comunitaris
que
busquen
la
incorporació
de
la
perspectiva
intercultural, decolonial i interseccional a diferents àmbits de la societat,
entenent aquestes perspectives com a metodologies de treball en si
mateixes. Treballem amb diverses institucions públiques, universitats,
col·lectius i entitats de Barcelona, Catalunya i Europa.

DONES D’ORIGEN PAKISTANÈS I INDI: VISIBLES I AMB DRETS
“Dones d’origen Pakistantès i índi: visibles i amb drets” és un projecte
articulat a partir de més de 10 d’anys d’interacció positiva entre les
comunitats pakistaneses el CEAi, i compta amb la participació activa
d’aquest col·lectiu de dones en el disseny i l’execució del projecte. La
intervenció vol sensibilitzar i prevenir entorn les violències masclistes que
es pateixen dins i fora de les comunitats; formar i assessorar a les dones en
matèria lingüística i de drets, educació, salud, etc.,; crear espais de relació,
coneixement, decisió, apoderament i xarxa entre elles i els professionals de
diferents àmbits; fomentar la seva autonomia i empoderament personal a
través de l’exercici de la seva plena ciutadana; i garantir el seu benestar
mental, emocional i corporal en quant a les violències patides pel seu
gènere i pel fet d’haver viscut un procés migratori.
A partir d’aquests principis d’actuació, realitzem una acció integral tenint
en compte les diferents necessitats de les dones, les quals són: formació,
sensibillització i prevenció de violències, expressió emocional i grups
d’autodefensa i empoderament femení, i tallers per el seu benestar mental,
corporal i emocional envers les problemàtiques que afronten degut al dol
migratori.
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D’enguany l’any 2019, el nombre de participants ha estat majoritàriament
fix en les diferents accions del projecte, tot i això, els casos de participació
intermitent per part d'algunes dones s'ha degut a situacions d'embarassos,
parts, situacions de malaltia (de la mateixa dona, d'alguna fill/a o algun un
altre membre de la família) i processos de dol de familiars morts. Aquestes
baixes, que normalment són de pocs mesos, sovint impliquen una futura
reincorporació.
REFORÇOS LINGÜÍSTICS

Durant el curs 2019 el projecte s'ha centrat molt a oferir un espai de rebuda
i intercanvi a dones nouvingudes. Així doncs, s'ha consolidat un espai de
benvinguda i d'aprenentatge inicial de la llengua castellana. Donada
aquesta formació de grups nous, el nivell de les classes de castellà ha estat
inicial, amb una gran pràctica de la llengua oral. Al llarg de totes les
sessions de reforç lingüístic, s'han treballat tant les competències lèxiques
bàsiques, per a poder comunicar-se amb autonomia en les àrees més
prioritàries de la seva quotidianitat (educació, salut, manutenció i llar), com
les estructures gramaticals i sintàctiques més necessàries per a poder
iniciar-se en el diàleg senzill amb interlocutors locals. A més a més, durant
el curs hem intentat formar un grup basat en la confiança, el coneixement
mutu i l’empoderament femení. Al mateix temps, aquest espai ha demostrat
ser un espai que permet a les dones crear una xarxa de suport per a
compartir vivències fora de l'espai domèstic i captar les necessitats
bàsiques per part de les educadores.
ACCÉS A RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

En aquest context, s'ha intentat reforçar les classes amb sortides i xerrades
informatives que pretenen ampliar els espais de trobada i fomentar el
coneixement del territori i dels seus equipaments. Intentant aconseguir així
un augment de la participació ciutadana i de l'autonomia personal de les
participants. Alhora, aquest tipus d’activitat esdevé un lloc d'intercanvi més
enllà de les classes de llengua, es converteix en un espai de carrer,
participació i descobriment, un al·licient afegit que cohesiona el grup,
genera i enforteix vincles entre dones. A través de les sortides i xerrades
programades al llarg del curs, el projecte ha promogut la mobilitat i la
utilització de l'espai públic i l’accés als recursos que ofereix la ciutat de
Barcelona.
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Totes les sortides a diferents equipaments de la ciutat i les excursions de
caràcter cultural són una manera d'aproximar-se a les festivitats i dates
assenyalades de la societat barcelonina, i de conèixer la ciutat i les seves
prestacions. En l’any 2019 s'han dut a terme les següents sortides:
Catedral de Barcelona
Biblioteca Sant Pau Santa Creu
Passeig pel Barri de la RiveraSant MedirPlatja de la Barceloneta
Visita al CCCB
Girona ciutat
Mercat dels Encants (dues vegades)
Celebracions:
Celebració de l’inici del ramadà
Festa de fi de curs, entrega de diplomes i lectura de textos
Celebració de la festa del xai o “eid dhoha"
Festa de l’aniversari del profeta o “Rabi’ al-Awwal” / festa de nadal
SALUT FÍSICA I MENTAL

Tallers d’empoderament femení i autodefensa
En relació amb necessitats identificades en cursos anteriors sobre temes de
salut física, emocional i corporal, durant aquest curs hem continuat amb la
tasca de posar atenció en el malestar físic i emocional. Hem treballat la
consciència corporal i la relació amb els estats d'ànim, i posat en comú les
malalties emocionals fruits del dol migratori. En aquesta línia hem
dissenyat materials i pensat amb un calendari d'activitats
acompanyaments a començar a desenvolupar el curs següent.

i

A poc a poc el projecte s’ha anat dotant d'una perspectiva de gènere
transversal que permet generar espais de sensibilització i identificació de
violències, que a la vegada genera empoderament i construcció de sororitat.
A través d'aquests espais propis es busquen eines de resistència i resposta
com han estat els tallers d'autodefensa que s'han començat el curs 2019 i
que tindran continuïtat durant el curs 2020. Fruit d'aquests espais
d’empoderament i confiança, el grup expressa la necessitat de compartir
altres violències comunes viscudes resultat de l'experiència migratòria
compartida.
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Potenciar el benestar emocional i la salut dels dones pakistaneses
Es van realitzar tallers de sensibilització en l'àmbit de la salut, posant en
contacte i creant espais de confiança entre les dones participants del
projecte i els seus referents sanitaris del CAP de Les Hortes i Manso. Els
espais de confiança són fonamentals perquè les dones se senten amb la
llibertat de parlar sobre els seus cossos, les seves malalties i les seves
preocupacions quant a salut. Durant l'any 2019, s'han realitzat 3 trobades
amb doctores i infermeres del Centres d'Atenció Primària del barri, en les
quals s'han abordat les següents temàtiques:
Estructura bàsica del sistema sanitari públic i drets en salut
Salut sexual i reproductiva
Salut sexual i reproductiva II
La primera trobada es va realitzar en la Mesquita i les dues últimes s'han
realitzat en el CAP dels Hortes, fet que ha estat positiu perquè s'han pogut
projectar diapositives i parlar de temes de ginecologia que haurien estat
menys adequats de tractar en un centre de culte. Aquestes activitats són un
pas endavant en l'esforç per a teixir relacions interculturals la barri del
Poble Sec, i acostar les dones pakistaneses als recursos de salut que els hi
corresponen.
VALORACIÓ

En síntesi, el curs 2019 ha continuat comptant amb la col·laboració de les
associacions culturals de Barcelona Faizane e Medina i Minjah ul Quran.
S'ha format un grup nou amb les participants dels anys anteriors i noves
integrants principalment del Pakistan i l'Índia, encara que cal destacar que
ha augmentat el nombre de dones procedents de Bangladesh. La valoració
tant per part de l'equip del CEAi com per part de les alumnes dels diferents
grups és completament positiva. Destaquem, com a resultats principals del
projecte:
L'evolució de l'aprenentatge, tant oral com escrit, de la llengua
Castellana, entenent-ho com l'ús de la llengua en el dia a dia.
Creació de xarxes de confiança, espais de debat i posada en comú de
diferents situacions i dificultats que viuen de les dones.
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Un augment del coneixement dels recursos i entitats que ofereix la
ciutat de Barcelona, i sobretot dels barris del Raval i el Poble Sec. Es
facilita l'autonomia de moviment en l'espai públic i l'accés als recursos
disponibles.
La construcció d'un espai d'apoderament personal i col·lectiu a través de
la creació d'un ambient segur i còmode on poder compartir inquietuds,
problemes i experiències.
Acompanyament mutu del procés migratori, generant sentiment de
pertinença, vincles emocionals i espais pròpiament femenins de
“significació” de la vida a Barcelona.
La promoció de la participació en l'espai públic, tant a través de les
sortides com de les xerrades informatives que generen espais de
participació activa mitjançant la llengua Castellana. Creiem que és una
manera de fer accessible la ciutat a través de l'apoderament comunitari
i femení, ja sigui a través del coneixement de la llengua com a través de
l'exploració, el coneixement i la participació en espais de la pròpia ciutat
on vivim.
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CARTOGRAFIA DE CONEIXEMENTS
El projecte Cartografia de Coneixements treballa per potenciar un
abordatge intercultural de la salut a la ciutat de Barcelona, posant en diàleg
els coneixements de les comunitats amb bagatges culturals i religiosos
diversos amb els serveis, recursos i equipaments públics de la ciutat que
treballen per la promoció de la salut, entenent aquesta en un sentit ampli. A
nivell general, el projecte genera processos comunitaris que enforteixen la
col·laboració entre (a) comunitats amb bagatges culturals i religiosos
diversos i (b) serveis i recursos públics de l’àmbit de la salut i l’àmbit social.
Les diferents accions que empren són les següents.
FORMACIÓ A PROFESSIONALS SANITARIS, SOCIALS I EDUCATIUS

Les formacions són centrals pel projecte, perquè representen els moments
de vertaderainteracció positiva entre persones amb paradigmes culturals
diferents, i el moment de màxima sensibilització i introducció del paradigma
intercultural i l’antirracisme. Els/les mediador/es culturals de cada
comunitat culturalment diversa son docents de les sessions, i aquestes
atorguen un espai especial al diàleg entre ambdues parts.
L’objectiu d’aquests espais ha estat generar espais formatius d’encontre
intercultural, d’aprenentatge i debat, i de transmissió de coneixements entre
les comunitat culturalment diverses, els agents de mediació i els equips de
professionals dels àmbits sanitari, social i educatiu. Al llarg de l’any 2019
s’han realitzat les següents formacions:
Consum del shabú a la comunitat filipina (4h) – Professionals sanitaris i
socials Ciutat Vella
Consum del shabú a la comunitat filipina (4h) – Parc Salut mar
Curs Immigració i Salut Mental (16h) – Associació AREP
Curs Educació i Interculturalitat (10h) – Professionals àmbit educatiu
Collblanc – La Torrassa
INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Aquesta branca d’accions ha consistit en la generació i execució de
Trobades de Salut Comunitària al Poble Sec, organitzats entre el personal
sanitari del CAP Manso i CAP Les Hortes i les entitats del teixit associatiu
del barri (entitats de les comunitats amb bagatges culturals diversos).
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L’objectiu principal ha estat treballar el vincle i l’apropament efectiu entre
persones amb bagatges migratoris i personal sanitari, generant espais
d’interacció positiva. El temps d’intercanvi directe és més llarg que el de la
consulta i permet als sanitaris teixir relacions amb espais i persones de les
comunitats fora del CAP. L’any 2019 ha modificat el calendari d’activitats:
ja no segueix una estructura temporal anual sinó que s’adapta a la
calendarització del curs escolar. Així, es calendaritzen espais d’encontre des
del setembre del 2019 al juny del 2020.
Pla de Salut Comunitària Intercultural al Poble Sec 2019-20
Tot i que el pla es troba en una fase inicial del seu desplegament del Pla
2019 – 20, es valora positivament haver destinat 6 mesos del 2019 a
realitzar una bona avaluació del Pla 2018, permetent la reflexió i les
modificacions necessàries en l’actualitat. Més que la quantitat, es valora la
qualitat de crear un espai i una dinàmica estable en la que veïns i veïnes
considerin habitual i possible trobar espais d’intercanvi amb professionals
de l’àmbit de la salut, i que els/les professionals sanitaris considerin
habitual responsabilitzar-se de dinamitzar espais de salut al territori.
Estratègia d’intervenció comunitària i creació de materials de prevenció del
consum de Shabú: Creació i dinamització de la campanya “Dejar el Shabú
es pensar en ti y en los demás”
La intervenció ha respost a les necessitats i priorització comunitàries i
incorpora la participació de la comunitat filipina com a eix principal. Les
diferències en la visió del món i en les tradicions culturals fa que no totes
les comunitats puguin respondre de la mateixamanera a una intervenció
que ha demostrat tenir èxit en la població general. Per això a la intervenció
es va cercar un alineament cultural adequat tenint en compte les creences,
pràctiques culturals i realitats socials del grup al que s’adreçaven. La
implicació de la comunitat es va cercar des de l’inici en totes les fases de la
intervenció i totes les accions s’han fet en estreta col·laboració amb la
comunitat. El treball en xarxa de serveis i entitats ha fet possible el
programa, facilitant la difusió entre la població filipina. La valoració feta
tant en el marc del grup de treball com en les formacions realitzades va ser
molt positiva.
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Tríptic informatiu sobre el consum i circuits de tractament

Salut mental: “El cos-dolor: somatització i salut emocional en dones
migrades"
La salut mental en contextos de diversitat cultural i concretament amb
persones que han realitzat un procés migratori es veu greument afectada, i
necessita de respostes i iniciatives que afavoreixin el seu restabliment des
d’una mirada que tingui en compte durant tot el procés les especificitats
culturals i els sistemes de creences dels pacients.Els Tallers de salut mental
i corporal dirigits a dones pakistaneses han tractat el “Cos-Dolor” que
apareix després del procés migratori, i que evidencia els processos de
somatització de malestars relacionats amb el dol migratori. Per això, al 2019
s’han desenvolupat els següents tallers de Cos – Dolor: Somatització i salut
emocional en dones migrades a Ciutat vella i Trinitat Vella. El resultat
d’aquesta acció ha estat un èxit tant per la percepció de millora del propi
estat de salut que mostren les participants, com per les demandes explícites
que les realitzen demanant donar continuïtat a aquesta activitat i a poder
ser augmentant la periodicitat a dues sessions setmanals. Des del projecte
seguim creiem firmament en la necessitat de consolidar aquesta prova pilot
com a activitat estable per a dones migrades.
Grups d’acompanyament per a familiars de consumidors de shabú
Els grups d’acompanyament emocional per a persones filipines afectades
indirectament pel consum de Shabú (familiars de drogodependents) són
espais intra-comunitaris que garanteixen la confidencialitat, la confiança i
la comprensió cultural de les lògiques que entren en joc quan una família
conviu amb una persona drogodependent. Tot i això, a l'any 2019 el grup
d’acompanyament emocional no ha comptat amb la participació/assistència
esperada a causa de diferents motius.
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DIVULGACIÓ

Workshops sobre Sistemes de Salut Tradicionals
Han tingut lloc dos workshops al voltant de la
perspectiva de la salut i medicina integrativa
des de la tradició religiosa Bassa de Camerun,
que van tenir lloc a l’Espai Avinyó i al casal de
barri Folch i Torres. La intenció d’aquest
workshop ha estat promoure el coneixement i
la interacció dels diferents sistemes mèdics,
integrant
la
Medicina
Tradicional
i
Complementària amb la Medicina Científica
com a necessitat cultural i sanitària als països
occidentals. La valoració ha estat molt positiva
i va quedar palesa la necessitat de continuar
treballant sobre aquesta temàtica.
RECERCA I CREACIÓ DE MATERIALS PEDAGÒGICS

Educació i Interculturalitat:
educatives interculturals”

“De

l’escola

etnocèntrica

a

comunitats

S'ha realitzat una recerca etnogràfica amb la comunitat dominicana per a
conèixer i reconèixer la seva visió, coneixements i valoracions. A partir
d'aquesta s'han creat espais de debat i construcció col·lectiva de
coneixement entorn de la concepció d'educació, estructura social i familiar,
percepció de tracte en l'accés a serveis educatius, etc. Amb la recerca es
pretén prevenir la discriminació de les persones i comunitats afectades pel
racisme en l'àmbit educatiu. La recerca etnogràfica s'ha complementat amb
una recerca quantitativa realitzada mitjançant enquestes a professorat de
tots dos barris, aprofundint en les percepcions de la comunitat educativa
respecte a les relacions interculturals existents en els centres.
Després d'una primera col·laboració en 2018 en àmbit de la salut, la
col·laboració entre el CEAI i el projecte ICI (Intervenció Comunitària
Intercultural), s'ha treballat durant 14 mesos en el projecte “De l'escola
etnocèntrica a comunitats educatives interculturals”. Aquesta mateixa
proposta és mereixedora del Premi a la Innovació Social 2018 de la
Fundació la Caixa, en la categoria de projectes en l'àmbit de la
Interculturalitat.
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JOVES REFERENTS PER LA DIVERSITAT, LA
INTERCULTURALITAT I LA PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES
JOVES REFERENTS per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de
violències és un programa que té com a objectiu fomentar la participació
activa de persones afectades pel racisme o l’estigma d’origen en els àmbits
de l’educació i la intervenció social; i, acompanyar-los en la posada en
pràctica d'aquests coneixements mitjançant el disseny i la realització de
tallers escolars i accions comunitàries en diferents demarcacions de
Catalunya. La base d’aquest programa és la conscienciació col·lectiva, és a
dir, trobar-se, parlar i compartir experiències per a identificar inquietuds i
problemàtiques comunes tot pensant possibles maneres d’abordar-les.
EDICIÓ TERRASSA 2018-2019 INSTITUTS OBERTS

En aquesta edició 2018-2019 el projecte ha estat dirigit per primera vegada
a joves que estiguessin cursant 1r i 2n de batxillerat, concretament alumnes
de l’INS Cavall Bernat, i, tot i que la participació va ser exclusiva per a
alumnes d’aquest centre, la convocatòria es va fer extensiva a tothom,
independentment del seu bagatge o pertinença cultural. A més a més,
aquesta edició va contemplar una càpsula formativa al professorat de l’INS,
on es van tractar els temes proposats per l’alumnat participant i pel mateix
claustre.
La inclusió de JOVES REFERENTS en el programa de la iniciativa Instituts
Oberts es va donar a partir de l’interès per part del Servei de Ciutadania de
l’Ajuntament de Terrassa en les edicions anteriors del projecte. Des d’aquest
servei es va convocar al CEAi per valorar la possibilitat de fer una
adaptació, partint de la necessitat de visibilitzar i positivar la diversitat
existent al territori, i alhora oferir un tipus d’activitat extraescolar que
impliqués de manera activa (vs. receptiva) l’alumnat participant. Inicialment
es va contemplar l’opció que el projecte es dugués a terme amb alumnes de
tres instituts —formant un únic grup i centralitzant la formació en un dels
centres o bé fent-la rotar cada setmana—, però per motius logístics i
pressupostaris es va decidir concentrar aquesta primera experiència a l’INS
Cavall Bernat.
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El projecte es va estructurar en les següents fases:
Fase 1. La convocatòria de participació es va coordinar des del Servei de
Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa, i va consistir en: la distribució de
cartells per les aules i espais comuns del centre, passis de presentació del
projecte durant l’espai de tutoria dels quatre cursos (B1 A; B1 B; B2 A; B2 B)
i distribució de formularis d’inscripció dissenyats pel CEAi, les preguntes
dels quals van ser pensades per recollir informació rellevant sobre el perfil
de les persones interessades i sobre el seu coneixement de les temàtiques a
treballar.
Finalment més de vint persones joves amb perfils molt diversos es van
inscriure. Les seves motivacions van ser molt diferents: anant des d’una
curiositat per aprendre coses noves, fins a un interès per acostar-se a temes
que tenien a veure amb les seves orientacions vocacionals (educació,
psicologia, treball social, etc.) o fins i tot una inquietudper saber com actuar
davant les problemàtiques socials del seu voltant.
Fase 2. La fase de formació es va dur a terme entre febrer i abril, i va
constar de les següents 10 sessions:
1. Trenquem el gel: Presentació del projecte, dinàmiques per conèixer-nos
i exercicis per recollir inquietuds i necessitats específiques de cara a les
següents fases del projecte.
2. Diversitat cultural: Introducció a les idees de cultura i
interculturalitat.Entenent i desmuntant el racisme.
3. La cadena estereotip-prejudici-rumor-discriminació
4. Gènere: Rols i estereotips
5. Diversitat sexual, afectiva, corporal i de gènere
6.
7.
8.
9.

Diversitat religiosa: Coneixent les creences i tradicions presents al grup
Discapacitat? Una aproximació a la diversitat funcional
Assetjament escolar i altres violències associades
Prevenció, intervenció i mediació davant situacions de violència

10. Diàleg intergeneracional al voltant de les migracions i la diversitat
cultural.
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Fase 3. Fase de preparació de pràctiquesEn acabar la fase de formació el
grup es va dividir en els següents 6 subgrups de treball per a dissenyar els
tallers escolars corresponents a la fase pràctica.
Cada subgrup va haver de triar un tema específic a treballar i va haver
d’elaborar una proposta concreta de taller (continguts, dinàmiques, durada,
etc.), que es va discutir amb la coordinació del projecte en l’espai de 2
tutories.
Càpsula formativa pel professorat
De manera complementària al treball amb l’alumnat, des de la coordinació
del projecte es va proposar fer una formació al professorat, dividida en 2
sessions de 4 hores, on es treballarien tant qüestions que fossin rellevants
pels/per les joves participants com temes que el mateix claustre proposés
treballar. Per motius de disponibilitat del professorat, aquesta càpsula
formativa es va reduir a una sessió de 2 hores, duta a terme el dia 13 de
maig.
En aquesta sessió es va parlar, per una banda, sobre els estereotips,
prejudicis i rumors; i, per altra banda, sobre la diversitat sexual, afectiva,
corporal i de gènere. Tots dos temes van ser presentats de forma
interconnectada a través de la idea de “normativitat”, problematitzant com
aquesta resulta un obstacle a l’hora de treballar en un context de diversitat.
La sessió va constar de breus explicacions teòriques i es va centrar
principalment en les aportacions del professorat que va participar
mitjançant dinàmiques d’associació lliure i de debat.
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EDICIÓ TERRASSA 2019-2020 INSTITUTS OBERTS

A l'any 2019 també s'ha dut a terme una edició dirigida a alumnes
d’educació secundària post obligatòria de primer i segon de batxillerat, que
va tenir lloc a l’INS Cavall Bernat de Terrassa. Tal com es va fer a l'edició
2018-2019, aquesta edició s’ha realitzat en col·laboració amb l’Ajuntament
de Terrassa i el programa Instituts Oberts, una iniciativa de la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, i tres instituts de Terrassa en els quals
s’implementa aquesta programa: INS Cavall Bernat, Nicolau Copèrnic i
Mont Perdut.
En total van a arribar a inscriure’s 19 alumnes: 3 del INS Cavall Bernat, 9
del INS Mont Perdut, 4 del INS Nicolau Copèrnic, i per últim, 3 alumnes que
havien participat en l'edició del curs anterior al INS Cavall Bernat que
volien repetir l’experiència. Aquest cop el programa es va encetar a partir
dels recursos econòmics de la subvenció per a projectes i activitats a
entitats de l'àmbit de polítiques socials del Dep. de Treball, Afers socials i
Família (Generalitat de Catalunya), i dels recursos propis de l’entitat.
Aquesta edició ha treballat per a incorporar una mirada diversa i un ventall
de conceptes ampli per tal de conviure amb les diferents formes de
diversitats existents. Cal dir, que en termes generals la participació de
l’alumnat ha anat fluctuant al llarg de les sessions, cosa que ha dificultat la
incorporació de nivells d'anàlisi més complexes, com ara en matèria de
religió i homosexualitat, per a aprendre a gestionar situacions de conflicte
d’una manera més respectuosa. Tot i això, des del CEAi destaquem el treball
i la implicació de l’alumnat així com, el treball conjunt entre les
administracions participants. Per acabar, creiem molt necessari continuar
introduïnt aquest tipus de programes i temàtiques en el dia a dia de les
escoles i els instituts.
El projecte es va estructurar en les següents fases:
Fase 1. Creació d’un grup de joves dels instituts Cavall Bernat, Nicolau
Copèrnic i Mont Perdut amb perfils diversos. Per crear aquest grup es va
tenir un compte criteris de gènere i diversitat cultural però, sobretot, que
fossin persones interessades en reflexionar sobre les seves realitats,
necessitats i visions i inquietuds respecte a problemàtiques socials actuals.
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Fase 2. Reflexió i formació. Aquesta fase s’ha centrat en aprendre i
reflexionar al voltant de continguts relacionats amb la diversitat i l'equitat.
Així doncs, es van portar a terme 12 sessions formatives entre febrer i abril
del 2019, cadascuna de dues hores en les quals es van treballar els següents
temes:
1. Què és la diversitat?: Explorant la diferència des de dins i des de fora.
2. Diversitat cultural: Introducció a la idees de cultura i interculturalitat.
3. Diversitat religiosa: Coneixent les creences i tradicions presents al grup.
4. . Gènere: Rols i estereotips.
5. LGBT: Introducció a la diversitat sexual, afectiva, corporal i de gènere.
6. Discapacitat?: Explorant la diversitat funcional
7. Entenent i desmuntant el racisme: La cadena estereotip-prejudicidiscriminació
8. Formes específiques de racisme: islamofòbia i antigitanisme
9. Diàleg intergeneracional al voltant de la migració i la diversitat cultural
10. Assetjament escolar: En què consisteix i quines conseqüències té?
11. Prevenció, intervenció i mediació en situacions de violència a l’escola
12. Eines per al disseny i la facilitació de tallers i activitats divulgatives
Fase 3. Posada en pràctica dels coneixements adquirits. Just després de
finalitzar la fase formativa es van desenvolupar les diferents tutories
individuals com col·lectives per a donar suport i acompanyament en la
creació i disseny de l’acció de sensibilització. Per fer-ho, els alumnes es van
col·locar en grups de 3-4 persones, van escollir una temàtica tractada i van
disseny i, posteriorment executar la seva acció de sensibilització
comunitària. Així, des de l’absoluta llibertat creativa i d’elecció de la
temàtica, els i les joves van treballar en la creació d’una acció basada en
alguns dels temes treballats en la fase de reflexió i formació.
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CRIQUET JOVE BCN
Cricket Jove Barcelona és un projecte que treballa la intervenció social i
comunitària amb joves a través de l’esport criquet, utilitzant aquest esport
com a eina pedagògica, educativa i de treball intercultural. La seva pràctica,
desenvolupada a Barcelona, està associada sobretot a comunitats de l’Àsia
meridional, a més a més d’altres, essent la pakistanesa la nacionalitat més
nombrosa a la ciutat. Aquest fet ens posa davant de nous reptes que han de
ser afrontats amb mirada intercultural, que és la que es posa en aquest
projecte. Així doncs, el projecte Criquet Jove Barcelona té un caràcter
intercultural, ja que, rescata un element propi d’algunes comunitats com pot
ser un esport identitari, per promocionar la seva pràctica a la ciutat i fer de
Barcelona un lloc més adaptat a la diversitat dels seus veïns i veïnes.
Al llarg del 2019, Criquet Jove a BCN ha continuat amb la mateixa línia del
curs anterior i s’ha mantingut en termes de participants, equips, monitors/es
i col·laboradors/es. Durant aquest curs han participat més de 100
participants en 7 grups que realitzen 10,5 hores d’activitat setmanal (sense
comptar els grups a les escoles i instituts). A més, destaquem que cada
vegada més, diferents joves d’altres orígens, des de Catalunya al Magreb,
passant per Llatinoamèrica o altres països asiàtics, se sumen a descobrir
aquest esport. A l'any 2019 s'han assolit diferents reptes que a continuació
expliquem.
PROMOCIÓ, GESTIÓ I VISIBILITZACIÓ DE L’ESPORT A LA CIUTAT, ALS
BARRIS I A L'ADMINISTRACIÓ

Creació de competicions per enfortir i cohesionar equips.
Durant el febrer es celebra la 2º
Lliga Femenina de Criquet Sala
2019, a diferents barris, i aquesta
vegada amb 3 fases: primera
volta, segona volta i final.
Respecte als equips Masculins, en
tant que, la seva diversitat en
edat i nivell és major, es creen
competicions
regulars
entre
diferents equips tenint en compte
aquests factors.
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PROMOCIÓ DEL CRIQUET A LES ESCOLES COM A ESPORT EDUCATIU,
INTERCULTURAL I INTERGÈNERE

Extensió del criquet als centres educatius.
Han augmentat exponencialment els TASTS i les formacions en criquet
que fem a Escolas i instituts, per ampliar el coneixement d’aquest esport
en barris o comunitats on és desconegut o jugat només per una petita
part de la població.
A més, s'ha encetat una ol·laboració amb el projecte “L’esport a l’Escola”
amb el Programa d’Activitats Escolars de l’Ajuntament de Barcelona”.
També s'ha dut a terme, la formació de criquet a professorat d’educació
física, l'entrega de material i la celebració d’una gran trobada de centres
participants al Febrer i Maig al CEM Mar Bella.
TREBALL EN XARXA AMB LES ENTITATS, ASSOCIACIONS
FEDERACIONS PER DONAR SUPORT A LES NOVES INICIATIVES

O

Treballar més al costat d’entitats professionals que es dediquen al criquet.
.
Apropament a la Federació Catalana de Cricket (FCC) i donat a
conèixer el projecte al International Cricket Council (ICC), organisme
internacional del qual vam rebre felicitacions per la nostra feina en la
promoció de criquet a les escoles, i especialment del criquet femení.
De la mà de la FCC, s’ha organitzat una trobada de criquet 11, amb un
àrbitre professional, entre els equips femenins al mes de Juny a la pista
Julià de Capmany del Montjuïc.
CREACIÓ I EXPANSIÓ D'EQUIPS FEMENINS DE CRIQUET, COM A
ESPAIS DE SEGURETAT PER A L'APODERAMENT DE DONES JOVES
AMB BAGATGES DIVERSOS

Treballar sempre amb perspectiva de gènere i interseccional.
A més de la perspectiva interseccional ja impressa en el mateix projecte
per l’equip coordinador, s'ha tractat de dur a terme accions concretes en
defensa dels drets humans i drets civils. Pel 8 de Març Dia de la Dona,
vam organitzar una trobada d’equips femenins en col·laboració amb
SURT al camp Francesc Abad del Besòs, om van llegir un manifest en
defensa de un feminisme que tingui em compta la diversitat cultural i
religiosa.
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SUPORT A LES DEMANDES IDENTIFICADES EN FORMA DE RECURSOS:
ENTRENADOR/A-EDUCADOR/A, MATERIAL, CAMP, ETC.

Seguiment dels equips i les seves necessitats tècniques.
S'ha començat a a posar en pràctica la figura del entrenador rotatiu: Un
jugador federat de criquet que rota per tots els equips fent reforç als/les
monitors/es en la técnica esportiva, per millorar la qualitat.
S'ha aprofundit en la tècnica de llançament, la més difícil i complexa
pels equips femenins.
S'ha publicat d’una nova edició de la Normativa de Criquet Sala (2019)
a partir del criquet indoor internacional, amb adaptacions per les
instal·lacions i particularitats pròpies del criquet a Barcelona i
Catalunya.
VISIBILITZAR
I
EMPODERAR
REFERENTS
COMUNITATS AMB LES QUALS ES TREBALLA

PROPIS

DE

LES

Traspàs generacional. Promoció de noves referents entre les jugadores:
Una jugadora de Les Dúnies esdevé monitora a Trinitat Vella.
Una jugadora de l’equip Consell de Cent esdevé monitora a l’Escola
Poble Sec.
Tres jugadores es converteixen en tutores de joc oficials a la LLiga
Femenina de Criquet 2019.
GENERAR ESPAIS
POSITIVA.

DE

RECONEIXEMENT

MUTU

I

INTERACCIÓ

Ens concentrem en arribar a nous llocs de la ciutat i diversificar la
procedència dels/les jugadors/es.
S'ha creat un nou equip amb la col·laboració del projecte COA Casal
dels Infants al barri del Raval. Juguen a les instal·lacions de la Pista
Negra i l’equip està conformat per nois i noies amb i sense bagatges
migratoris, amb molta diversitat cultural.
També, s'ha creat una activitat de criquet al Kennsington School de
Pedralbes, on joves d’origens molt diversos han conegut el projecte
Criquet Jove BCN i han explorat l’esport.

Memòria d'activitats 2019

31

6. ACCIONS DE
SENSIBILITZACIÓ I
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ACTIVITATS DINS EL PLA BCN INTERCULTURALITAT
Des del seu inici, el CEAi ha tingut un rol fonamental com assessor en el
disseny i desenvolupament de l’estratègia antirumors de l’Ajuntament de
Barcelona, emmarcada en el Pla Barcelona Interculturalitat. No sols això,
sinó que també forma part del grup d’entitats membre fundadora de la
Xarxa Antirumors de Barcelona. A partir d’aquí, al llarg del 2019 hem
desenvolupat tres línies d’acció diferents:
CURS D’AGENTS ANTIRUMORS

La formació d’Agents Antirumors és una de les accions estratègiques
impulsades en el marc de l’Estratègia BCN Antirumors (EBA) des de l’any
2010. En aquesta formació l’objectiu principal és aprofundir en els
imaginaris sobre la diversitat cultural propis de contextos occidentals, i la
seva construcció històrica, per entendre com operen i legitimen les
desigualtats estructurals. Així, doncs, pretén aportar la mirada intercultural
per tal d’identificar els processos de creació de rumors, estereotips i
prejudicis, com per fer una anàlisi crítica de les narratives discriminatòries i
els rumors basats en imaginaris racistes sobre la diversitat cultural. Durant
l’any 2019, el CEAi ha estat un dels membres formadors en matèria de
cultura i diversitat a persones pertanyents a diferents àmbits: associatiu,
professionals de recursos municipals i veïns i veïnes a títol individual. La
seva tasca s’ha centrat en el disseny, execució i dinamització de la sessió
formativa al llarg del primer i segon trimestre del 2019.
XARXA BCN ANTIRUMORS

Un any més, el CEAi ha continuat formant part d’una de les comissions de
treball de la Xarxa BCN Antirumors. En aquest cas, mantenim la nostre
presència i tasca al grup de Formació encarregat de dissenyar noves ofertes
formatives, nous àmbits d’actuació i d'avaluar el treball ja realitzat. A partir
de la tasca dins aquesta comissió al llarg del 2019 s’han dut a terme
diferents cicles formatius, alguns d’aquests són els següents:
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Mirades crítiques per repensar la interculturalitat: Desmuntant la
islamofòbia als barris.
Mirades crítiques
per repensar la interculturalitat: Eines
metodològiques per treballar les memòries migrants al barri.
Mirades crítiques
per repensar la interculturalitat: Eines i
estratègies per a treballar des d’una mirada interseccional el
racisme i la LGTBIfòbia en context de diversitat sexual i de gènere.”

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ

CURSOS, FORMACIONS I TALLERS
CURS “PERSPECTIVA INTERCULTURAL APLICADA A SERVEIS A LES
PERSONES: EINES PER OBRIR LA MIRADA I LA INTERVENCIÓ
ESPECÍFICA” ( XARXA ÒMNIA)

Entre setembre i octubre del 2019, l’equip formador del CEAi va dur a terme
el curs de 20h dirigit a les persones treballadores de la Xarxa Òmnia, com a
part del programa preventiu de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària. El curs va abordar temàtiques com són: la vessant i el model
intercultural, la perspectiva de gènere i interseccional, el model intercultural
i interseccional aplicat als cassos de les comunitats del Marroc i del
Pakistán, i la perspectiva interseccional abordant-la des de la pràctica.
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FORMACIÓ “ETS HUMIL CULTURALMENT” (CAMPS SETEM)
El juny del 2019, el CEAi va participar com a ponent en la formació
Camps SETEM 2019, destinada a persones joves de diferents associacions
amb perspectiva en el voluntariat internacionals. La formació es va titular
“Ets humil culturalment” i es va emmarcar dins l’àmbit de la cooperació
internacional. Així es va treballar el concepte de cultura, diversitat, els
mites i creençes de l'occident modern i, els models de convivència en la
diversitat.

FORMACIÓ EN ENFOCAMENT INTERCULTURA (CONSELL COMARCAL
D’OSONA)

A inicis del maig del 2019 el CEAi va formar part dels formadors del Curs
“Formació en enfocament intercultural”, que va tenir lloc a Vic. La formació
va ser destinada a tècnics i tècniques de joventut de l’àmbit local i
comarcal i a tenir com a objectiu treballar i incorporar la perspectiva
intercultural en la planificació de les polítiques locals de joventut i en la
intervenció directa amb les persones joves. El curs va ser organitzat pel
Servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona. I, en aquest cas, el CEAi
va treballar el marc i model interculturalista general, així com, els principis
interculturals i conceptes associats a la pràctica.
FORMACIÓ “GÈNERE I INTERCULTURALITAT” (CENTRE FORMACIÓ
ADULTS DEL MONTSENY)

L’abril

del

2019

el

CEAi,

conjuntament
amb
l’associació
Candela, va portar a terme la
formació
de
“Gènere
i
Interculturalitat”. La sessió va
conduir al debat, a la reflexió i a les
accions del propi centre.
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CURSOS, FORMACIONS I TALLERS
FORMACIÓ “INTRODUCCIÓ A LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL I
COM APLICAR-LA A LA DINAMITZACIÓ DE GRUPS”

El març de 2019 el CEAi va formar part de les entitats formadores en el Pla
de Formació Permanent del professorat del Departament d'Ensenyament de
la generalitat de Catalunya. Aquest cop, la formació es va dur a terme dins
el marc de “La diversitat és sinònim de riquesa” promogut per l’Associació
Comissió de Formació - ACOF i va introduir la perspectiva intercultural i el
com aplicar-la a la dinamització de grups.
FORMACIÓ "JO NO SÓC RACISTA, PERÒ..." DESMUNTANT MITES SOBRE
LA DIVERSITAT CULTURAL (AJUNTAMENT DE MATARÓ)

El maig de 2019, el CEAi va portar a terme el curs de “Desmuntant mites
sobre la diversitat cultural” dirigit a monitors de lleure i organitzat per
l’Ajuntament de Mataró. En les sessions es va replantejar com mirem a les
persones provinents d’altres contextos culturals i en general la diversitat
cultural de la ciutat; i, alhora, es va qüestionar la mirada que freqüentment
tendeix als mitjans de comunicació massius, tot promovent una mirada
jove, lliure de prejudicis, proactiva i incloent.
TALLERS DE HIP HOP
MONTCADA I REIXAC)

RIMANT

RUMORS.

(AJUNTAMENT

DE

Entre octubre i desembre de 2019 es van dur a terme dotze tallers de
Rimants Rumors a diverses escoles de primària i secundària de Montcada i
Reixac. Aquesta activitat té lloc dins el Programa de, que promociona
l’Ajuntament de la ciutat. Aquesta activitat presenta el hip-hop com a eina
per mostrar la diversitat cultural i sensibilitzar sobre els prejudicis i els
rumors, ja que, dóna als joves una oportunitat d’expressar-se a través de
llenguatges que els són familiars, com el ball i la música. Per mitjà d’aquest
taller es construiran rimes tot fent servir la música com a eina anti rumors i
de cohesió social.
La valoració que tant els talleristes com el professorat i l’alumnat han fet
dels tallers ha estat molt positiva. Els tallers han aconseguit connectar amb
totes les classes i, s'han creat espais de confiança que han permès que els
alumnes participessin, opinessin i creessin amb llibertat i molta imaginació.
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Aquest clima de confiança ha permès treballar els rumors i la canalització
dels discursos d'odi a través d'aquests, i parlar d'altres discriminacions que
se sumen i interseccionen com el masclisme, l'homofòbia, lgbtfobia, o
l'aporofòbia.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS TALLERS DE HIP HOP:

Mitjançant el moviment Hip Hop, moviment cultural d’actualitat i molt estès 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 són originaris, com el Massai Hip Hop de Tanzània, el Hip Hop pakistanès, àrab,
xinès o català. El nostre és un taller intercultural realitzat per joves artistes hip hop de
diferents orígens, fet pel qual podem parlar carregats de raons de les diferents realitats
de les persones 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 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 d’arreu de Catalunya.
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ACCIÓ D'APRENENTATGE I SERVEI (APS)

Un any més, el CEAi ha treballat conjuntament amb TRAMA i amb la
Plataforma Unitària Contra les violències de Gènere (PUCVG)
desenvolupant una acció d’Aprenentatge i Servei (APS) amb el centre
educatiu de primària La Palmera i de secundària Flos i Calcat de la ciutat
de Barcelona. Aquesta proposta educativa s’emmarca en la identificació
d’aportar la perspectiva intercultural i de diversitat de gènere, sexo-afectiva
i corporal als centres educatius. És per això, que des de fa anys, la PUCVG,
coordina aquest projecte amb la participació del CEAi i de l’associació
experta en perspectiva de gènere, que s’han encarregat del disseny i la
dinamització de la proposta d’APS a les escoles.
En ambdues escoles s’ha treballat treballat a partir d’una metodologia
basada en la reflexió, el debat i les dinàmiques vivencials. Les temàtiques
tractades han estat una necessitat mostrada per part dels centres
educatius, que han vist com s’han desenvolupat situacions complexes cap a
la diversitat dins l’aula, com per part de les entitats especialitzades en
gènere i interculturalitat. Per això, al llarg de les sessions que han tingut lloc
entre gener i juny del 2019 s’han treballat les següents temàtiques:
Explorant idees al voltant dels conceptes de diversitat i diferència,
estereotips i prejudicis.
Rols de gènere: masculinitat i feminitat
La migració i els seus reptes.
Masclisme i violència de gènere.
Masclisme i interculturalitat
Masclisme i transversalitat
Els conceptes com sexe, gènere, orientació del desig, rols de gènere;
conèixer diferents sexualitats (heterosexualitat, homosexualitat -gais i
lesbianes, bisexualitat) i identitats de gènere (cisgènere, transgènere,
transexual)
Les representacions culturals per fomentar l’equitat i com incidir en els
missatges que rebem, transformar-los i crear-ne d’altres.
La defensa de la igualtat, la diversitat i l'equitatEl paper de la cultura en
la transformació social
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PONÈNCIA: DIÀLEGS UNIVERSALS. MIRADES DIVERSES: ON ÉS EL
TEMPS? (ESPAI AVINYÓ)

El

maig

del

2019

el

CEAi

va

participar com a ponent en l’activitat
“Diàlegs universals. Mirades diverses:
on és el temps? L’objectiu d’aquest
cicle va ser posar en valor els sabers
que ens aporten diverses mirades
culturals, en aquest cas cap al
concepte temps.
Així doncs, aquesta activitat va abordar les diferents perspectives que
existeixen sobre el temps i com aquestes influencien des dels elements més
filosòfics i identitaris fins als més quotidians
CONGRÉS EUROAFRICÀ DE SALUT MATERNOINFANTIL

Aquest congrés s'ha iniciat a organitzar a finals de l'any 2019 en
coordinació amb el CEAi, per tal de realitzar-se al desembre de l'any 2020.
Tanmateix, a causa del COVID19, la seva realització es reestructurarà per
dur-se a terme a principis de l'any 2021, per tal de regir-se a la normativa
de seguretat sanitària. Per això, el CEAi continua en coordinació amb
l'associació organitzant, LONNI i amb la col·laboració de l'Hospital de
Santes Creus i Sant Pau de Barcelona. L'objectiu d'aquest congrés és
afavorir l'acció conjunta de la innovació i la tradició en las pràctiques
sanitàries i la cura de la salut, per a millorar l'atenció doanda a la salut
materno-infantil sostenibles.
TROBADA EUROPEA: EDUCACIÓ NO FORMAL I INFORMAL COM A
ESTRATÈGIA D'INCLUSIÓ I APODERAMENT. (UPF)

Aquesta trobada va ser promoguda pel projecte Erasmus+ “Aprenentatges
socioculturals de la joventut en societats mòbils” i el Màster
Interuniversitari en Joventut i Societat, i va tenir com objectiu promoure el
diàleg intercultural y el debat i l’acció en relació a la diversitat juvenil,
especialment aquella amb elevada mobilitat (persones migrades o
refugiades), per tal, de fomentar la inclusió i la empleabilitats d’aquests
joves. Aquesta jornada va tenir lloc al llarg del 18, 19 i 20 de juny del 2019 i
va comptar amb la participació del CEAi presentant el projecte Joves
Referents per la interculturalitat i la prevenció de violències.
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