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PRÒLEG

L’estadísticaenspotdonarunaideadecoméslavidadelespersonesafricanesenelcontinent.
L’esperança ponderada de vida en néixer d’una persona africana estàndard no arriba als 51
anys, quan a casa nostra aquesta dada és al voltant dels 80. Aquesta circumstància no és
suficientperadefinircoméslavidad’unafricàestàndard.

Quanescomparenlesdistribucionsd’edatsentreÀfricaiEuropa,s’hitrobenrespostesdelgran
condicionamentquetéÀfrica.Ladistribuciód’edatsd’Àfricaésuntrianglegairebéperfecte.La
mortéspresentatoteslesedatsisónmoltpocselsquiarribenals60.

La idea que dóna la distribució europea assenyala que a casa nostra vivim en un ambient de
vida.Unafricàdesqueneixésconscientquepot morirenqualsevolmoment,viuenmigdela
mort.

L’ONUsolferestimacionsallargterminisobrelapoblaciómundial.L’ONUal’any1970,quanhi
havia3.000milionsd’habitantsalplaneta,vapublicarlaprevisiód’habitantsa40anys.Segons
el seu càlcul al tombar de 2010 hi havia d’haver 10.000 milions de persones, però la xifra a
horesd’araésnomésde7.000milions.

L’ONUenlasevanovaestimacióa40anyspreveualtravegada10.000milionsdepersonesala
Terrael2050.S’hadedirques’hafetunacorreccióalabaixaquefariaquefóssimnomés9.000
milions.N’hihaquediuen9.500iaixítotscontents.

Unaspecteimportantatenirencompteésquelapoblacióeuropea,arade730milions,patirà
capel2025unadavallada,fentquehihagialeshoresgairebéelmateixnombredepersonesque
en l’actualitat. Aquests càlculs oficials assenyalen que la població d’Àfrica passarà en 40 anys
dels1.000milionsactualsals2.000el2050.

Les persones són iguals arreu, totes tenim en conjunt les mateixes respostes per a estímuls
iguals.Lavidadelseuropeusésmoltmésafablequel’africana.AEuropatothomtéconsciència
quegaudeixdegarantiessuficientsfinsaunaedatd’uns80anysomés.Éscomsilavidafosun
conducteons’hientraquanesneixise’nsurtaaquestesedats.

L’únicsecretquehihaésqueaEuropaesgaudeixdebonasalut.Àfricaenelseuconjuntpateix
d’unamalagestiódel’aiguapotableidelesaigüesbrutes,unamalaalimentacióomalnutrició,i
d’unamancadeserveissanitarisuniversals.

Totiquedurantelsdarrersúltims50anyss’hihanfetprogressos,encarahiquedamoltperfer.
Deixantdebandaelsajutsmacroeconòmicsd’organitzacionsinternacionalsdegrannivellola
cooperacióinternacionalentreestats,elnostrepaísdestacaperlesnombrosesorganitzacions
humanitàriesidetotamenaqueformenieduquenelsmésdesfavoritsd’Àfrica.

S’avaluaque,dels1.000milionsd’africans,unatercerapartformapartdelesclassesmitjanes.
Així,fentuncàlculràpidespodriadirquelesclassesbaixeshicontribueixencapaun50%dela
població. Cal trobar camins per millorar la situació socioeconòmica de molts estrats de la
poblacióperquèaquestapotserunasortidaalgreuproblemadesalutquepateixÀfrica.Caldria
trobarformesd’estímulperamillorarl’autoestimadelesclassesmésabandonades.

Les dades macroeconòmiques assenyalen que el continent com un tot va creixent
inexorablement a un ritme del 5% anual. Mirant el mapa d’Àfrica, s’hi poden trobar cinc
potènciesregionals:Marroc,Egipte,Nigèria,Kenya,peròsobretotSudàfrica.
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La celebració del Mundial de futbol 2010 a Sudàfrica és un signe de confiança per part de la
comunitat internacional cap aquest país, però que també va tenir un gran ressò a tot el
continentgràciesengranpartperlagranafeccióafricanacapaquestesport.

Probablement el futbol africà ja està rentant la imatge d’Àfrica a Europa, entre d’altres coses
perquèhihamoltsafricansquejuguenaleslligueseuropeesonalhorafand’ambaixadorsdels
seuspaïsosenlesnostrescontrades.

El turisme que rep Àfrica és un revulsiu per a les economies dels països receptors i, per tant,
fontdeprogrés.Hihadadesmoltpocconegudesanivelldecarrercomaralagranimportància
delesrelacionscomercialsquetéÀfrica.

Lacomunitatinternacionalnoabandonaaquestcontinentperquèésmoltsignificatiul’accésde
SudàfricaalG20,n’ésmembre,aixícomlasevapertinençaalgrupdepaïsosemergentsconegut
perBRICS(Brasil,Rússia,Índia,XinaiSudàfrica).

El Llibre Blanc dels Nascuts a Àfrica només pretén ser un flaix informatiu dels temes africans
escrit per entitats autòctones que tenen com a punt de mira Àfrica i els africans per alhora
transmetre llurs vivències i coneixements del nostre continent veí a fi de projectarho a la
nostraciutadania.
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INTRODUCCIÓ


ElcampdetreballésextraordinàriamentgranquanesconsideralafortapresènciadeNascutsa
l’Àfrica en els nostres territoris. Pocs països africans no hi són representats, fa poc només
mancaven representants de Comores, Djibouti, Lesotho, Namíbia i Suaziland. Els nostres
Nascuts a Àfrica poden arribar a ser una frontisa entre llurs països d’origen i casa nostra. En
realitattenimungranreptealesmans.

AquestllibrefaunaaproximacióestadísticadelapresènciadepersonesnascudesaÀfricaenels
territorisqueconformenlaCatalanofia:Balears,CatalunyaiValència.Escolliraqueststerritoris
responaduesrealitats:1)formenunaunitatestadísticaeuropea,i2)ésunterritoriqueabasta
prop d’un 13% de la superfície espanyola, un 25% dels seus habitants i un 41,4% de les
personesnascudesaÀfricadetotEspanya.És,enefecte,unaunitatestadísticaeuropea.

Les persones d’origen africà es consideren com una oportunitat perquè ens apropen a un
continenttanproperitanllunyàcomésÀfrica.Sónfontdeculturaideriquesa.ElsNascutsa
Àfrica residents en aquests territoris poden arribar a ser una mena de cadena de transmissió
entreelnostrepaísielsseuspaïsosd’origen.Defets’hiestàtreballantdesdefaanysambèxit,
laCatalanofoniaéselnostrelaboratori.

Ewa Zoladz també hi inclou les activitats de tota una sèrie d’associacions totalment o
parcialment formades per persones nascudes a Àfrica. Aquest recull no vol ser una guia
d’aquestesentitatsperquèn’hihamoltíssimes,peròpreténserunflaixproueloqüental’hora
d’adonarse de l’enorme treball que fan per a articular aquest nou marc de convivència. La
presènciad’aquestesentitatsésdegranimportànciaperquèsónelscoixinsdelcontacteambel
conjuntdelasocietat.

Aquest llibre és el fruit de l’empenta de l’Ewa Zoladz a l’hora de trobar solucions encertades
davantdequalsevolproblemasorgitdeformainesperada.Aquestaobraarribaenunmoment
oportúpelquefaaldebatexistentenelnostrepaíssobrel’estrangeria.Nohiharesmésboque
copsarqueelsNascutsaÀfricacontribueixenalanostrasocietatenriquesaiculturaaixícom
tambéhofancapelsseuspaïsosd’origen.Sónrealmentunspontsatenirenconsideració.

AquestLlibreblancespublicaabansqueeldelcomerçambÀfricafetperAlbaGubertperafixar
primerconeixementsrespectealapresènciadepersonesnascudesaÀfrica.Comunavenç,es
potdirqueelsingressosd’unafricàestàndardresidentenaquellcontinentésunesdeuvegades
inferior als d’un espanyol estàndard. Així mateix una persona nascuda a Àfrica resident a
Espanyaguanyalameitatdelamitjanaespanyola.
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ELS NASCUTS A L’ÀFRICA.

1. La Catalanofonia.

Els nascuts a Àfrica residents a la Catalanofonia representen un 3,28% de la població global
(13.769.922persones).

La concentració de major a menor és del 6,77% a Girona,
5,97%aLleida,5,20%aTarragona,3,28%aCastelló,3,21%a
Barcelona, 3,15% a Balears, 2,75% a Alacant, i 1,77% a
València.

La intensitat és de major a menor: Barcelona (177.560
persones), Alacant (53.162), Girona (51.215), València
(45.685), Tarragona (42.224), Balears (35.100), Tarragona
(41.224),Lleida(26.426)iCastelló(19.795).

Quantaltotal(451.167personesnascudesaÀfrica),destacaMarroc(2,28%respectealtotalde
la població), Algèria (0,22%), Gàmbia (0,11%), Mali (0,070%), Nigèria (0,11%), Senegal
(0,21%).

No es pot dir que cap província segueixi un patró únic. Cadascuna té les seves pròpies
característiques. Un d’aquests exemples n’és Gàmbia que sobretot sobresurt a Girona (7.219
persones), tot descendint en l’ordre següent: Barcelona (5.947), Lleida (1.428), Tarragona
(245),Balears(200),València(192),Alacant(91)iCastelló(23).Espodriadirqueésunvector
quedisminueixdenordasud.

També hi ha una notable diferència de comportament entre els nascuts a Algèria que
sobresurtenaAlacant(10.697),seguidadeValència(6.656),Barcelona(4.176),Lleida(2.213),
Castelló (2.115), Balears (1.669), Tarragona (1.620) i Girona (1.117). Ara es podria dir que el
vectordisminuiriadesudanord.L’elevadapresènciad’algeriansaAlacant,sobretot,iValència
potserespodriaexplicarperlacurtadistànciademarambAlger.

SobresurtlafortapresènciademarroquinsaBarcelona(133.099)perquèalesaltresprovíncies
s’hicompten:Girona(35.393),Tarragona(34.948),Alacant(34.691),València(23.643),Balears
(22.682),Castelló(15.980)iLleida(13.879)

L’origenprincipaldelsnascutsaÀfricaéselMarroc:Girona(4,68%),Tarragona(4,31%),Lleida
(3,14%), Castelló (2,64%), Barcelona (2,41%), Balears (2,04%), Alacant (1,79%) i València
(0,91%).

A distància segueix el col·lectiu d’Algèria: Alacant (0,55%), Lleida (0,50%), Castelló (0,35%),
València(0,26%),Tarragona(0,20%),BalearsiGirona(0,15%)iBarcelona(0,08%).

Paral·lelament segueix la línia de Nigèria: Balears (0,26%), Lleida (0,18%), València (0,14%),
Castelló(0,13%),Tarragona(0,10%),BarcelonaiGirona(0,07%)iAlacant(0,06%).

ElssenegalesostenentambéunafortainfluènciaaLleida(0,69%),Girona(0,39%),Tarragona
(0,35%), Balears (0,33%), però no tant a Barcelona (0,18%), Alacant i València (0,12%) i
Castelló(0,05%).
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LapresènciadeGàmbiaésirregular:Girona(0,95%)iLleida(0,32%),peròdecauaBarcelona
(0,11%), Tarragona (0,03%), Balears (0,02%), València (0,007%), Alacant (0,005%) i Castelló
(0,004%).

Mali és també una procedència irregular: Lleida (0,35%) i Girona (0,22%), però Balears
(0,09%),BarcelonaiValència(0,06%),TarragonaiAlacant(0,03%)iCastelló(0,006%).

Finalment, els nascuts a Egipte tenen principalment llar a Lleida (0,08%) i els de Guinea
Conakry també (0,25%), tot i que tenen presència a les altres províncies encara que molt
inferior.TambéésdestacableGuineaEquatorial,tambétérepresentantsentoteslesprovíncies
amb unes taxes que van del 0,09% a València i 0,07% a Lleida fins al 0,02% de Castelló i el
0,01%deGirona.

Lesaltresprocedènciesnosónestadísticamentsignificatives.Hiharepresentacióded’ordrede
magnitudinferiordel’Àfricaseptentrional(Tunísia),Àfricaoccidental(Benín,BurkinaFaso,Cap
Verd,Costad’Ivori,Ghana,Libèria,SierraLeone,Togo),ÀfricaCentral(Angola,Camerun,Congo
Brazzaville,CongoKinshasa,),Àfricaoriental(Etiòpia,Kenya)iÀfricaaustral(Sudàfrica).

Fent un repàs es pot dir que la Catalanofonia acull, per damunt de qualsevol altre lloc de
naixementaÀfrica,residentsnascutsalMarroc(2,28%)ambpreferènciessegonslesprovíncies.
Predominen altes concentracions al nord i menors al sud. La presència magrebina supera el
2,50%respectelapoblaciótotal.

Lasegüentprocedènciaenimportànciaésl’algeriana,concentrantsemésaviatcapalsudtoti
queaLleidaésigualmentd’important.Dinselmateixordredemagnitudsesituenelsnascutsal
Senegal (0,22%) Gàmbia (més propensos pel nord) amb  un 0,11%,  Nigèria (0,11%) i Mali
(0,07%).

Estrobaqueelsnascutsal’Àfricaseptentrionalsónmajoritaris,peròlasumadelsrepresentants
de l’Àfrica occidental (Senegal, Gàmbia, Nigèria i Mali) condueix a més del 0,50% respecte la
població total. Es pot veure que aquesta presència no està influïda per les llengües oficials
d’aquestspaïsosnegresperquèhihatantrepresentantsanglòfonscomfrancòfons.

La proximitat del Marroc com d’Algèria es considera un factor determinant al qual potser
caldria afegirhi les relacions estretes que el nostre país ha tingut amb el Marroc arran del
protectorataixícomlaimportantpresènciadevalenciansimenorquinsenl’Algèriacolonitzada
perFrança.

La important arribada de persones nascudes en excolònies britàniques (Gàmbia, Nigèria) o
franceses(Senegal,Mali)hauriadeserobjected’uncompletestudi.

Espotcalcularlataxad’emigracióresidentalaCatalanofoniaol’estiratgearaódelsnascutsa
Àfricasobreeltotaldelpaísdeprocedència.D’aquestamaneras’observaquel’estiratgemitjàde
l’Àfricaindependentésdel0,045%.

Elspaïsosqueméss’handecantatperlaCatalanofoniasón:GuineaEquatorial(0,98%),Marroc
(0,90%), Gàmbia (0,86%), Senegal (0,21%), Mauritània (0,11%), Algèria (0,089%), Guinea
Bissau (0,082%), Cap Verd (0,080%), Mali (0,079%), Guinea Conakry (0,062%). Per regions
africanes:Àfricaseptentrional(Marroc,Algèria),Àfricaoccidental(Gàmbia,Senegal,Mauritània,
GuineaBissau,CapVerd,Mali,GuineaConakry)iÀfricacentral(GuineaEquatorial).
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És notable observar que l’estiratge de Guinea Equatorial és inclús una mica superior al del
Marroc.Enambdóscasosesparladegairebéun1%delapoblaciónacional,elmateixcaspera
Gàmbia.Elsaltresestiratgessón0,2%.Éscuriósqueenlapartsuperiord’aquestrànquinghi
hagi països lusòfons com Guinea Bissau i Cap Verd, tenint a mateixa distància l’exmetròpoli
Portugal.

ÉsinteressantobservartambéqueelspaïsosambmajorpresènciaalaCatalanofoniapertanyen,
exceptuantNigèria,alsquetenenmajorestiratge.







11

2. Els territoris de la Catalanofonia.

El major estiratge a les Illes Balears és el de Guinea Equatorial (0,09%), seguit de Marroc
(0,065%),Senegal(0,026%)iGàmbia(0,01%).

El major estiratge a Catalunya és el de Gàmbia (0,83%), seguit de Marroc (0,62%), Guinea
Equatorial(0,40%),Senegal(0,14%)iGuineaBissau(0,064%).

El major estiratge a València és el de Guinea Equatorial (0,49%), seguit del Marroc (0,21%) i
d’Algèria(0,057%).

Elsmodelsd’acollidaenelstresterritorisdelaCatalanofoniasóndiferentstotiqueespodria
pensar que el de Balears és un híbrid del de Catalunya amb el de València. Algèria i Gàmbia
juguenunpaperclaual’horadediferenciarelstresmodels.L’estiratgedeCatalunyaésgairebé
el triple (0,030%) que el de València (0,012%) i gairebé deu cops que el de les Balears
(0,0035%).

Elsmajorscontingentsrelatiusperterritorissónelssegüents.ABalearselMarrocencapçalael
rànquingambun2,04%deltotaldelapoblació,seguitpelSenegal(0,33%),Nigèria(0,26%)i
Algèria(0,15%),fentunasumadel3,15%.

A Catalunya torna a ser el Marroc qui encapçala el rànquing (2,88%), seguit del Senegal
(0,25%),Gàmbia(0,20%),Algèria(0,12%)iNigèria(0,08%),fentunasumadel3,94%.

AValènciaéstambéelMarrocquiencapçalalallista(1,45%),seguitd’Algèria(0,38%),Nigèriai
Senegal(0,11%)iGuineaEquatorial(0,06%),fentunasumadel2,32%.

Quant a intensitat, a Balears el Marroc va per davant amb 22.682 persones nascudes a Àfrica,
seguitdelSenegal(3.620),Nigèria(2.880)iAlgèria(1.669),sumant35.100personesnascudesa
Àfrica.

Quant a intensitat, a Catalunya el Marroc lidera amb 217.319 persones, seguit pel Senegal
(18.974),Gàmbia(14.839),Algèria(9.126),Mali(6.637),Nigèria(6.226),Ghana(5.313),Guinea
Conakry(4.846),sumantuntotalde297.425personesnascudesaÀfrica.

Quant a intensitat, a València va per davant el Marroc (74.314), seguit d’Algèria (19.468),
Senegal (5.865), Nigèria (5.551), Guinea Equatorial (3.089), Mali (2.350) i Guinea Conakry
(1.059),sumant118.642personesnascudesaÀfrica.

La presència de persones nascudes a Àfrica és caracteritza per una major representació de
l’Àfrica septentrional, seguida per l’Àfrica occidental. Guinea Equatorial és la principal
representaciódel’Àfricacentral.LesÀfriquesorientaliaustralestanmoltpocrepresentades,es
potdirquelasevapresènciaésefectivaperòtestimonial.
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3. Catalunya.

LapresènciadepersonesnascudesaÀfricaésdesigualperlaqualcosaesdedueixquesen’ha
deferunaanàlisidelasituació.

Esfa,pertant,unaclassificaciódepaïsosafricansenfunciódellurpresènciaaCatalunya.Les
dades estadístiques a les que es té accés
permeten fer la següent classificació en
funció de l’impacte sobre el total de la
poblaciócatalana:

1) països amb una presència  10%
sobretotCatalunya
2) països amb una presència  1%
sobretotCatalunya
3) païsosambunapresència0,1%
sobretotCatalunya
4) països amb una presència 
0,01% (100 PPM, persones per milió)
sobretotCatalunya
5) països amb una presència  10
PPMsobretotCatalunya
6) països amb una presència  1
PPMsobretotCatalunya
7) països no representats a
Catalunya: Namíbia, Lesotho i Suaziland
(Àfrica austral) i Djibouti i Comores
(Àfricaoriental)
8) països sense dades estadístiques per qüestions polítiques: Sudan Jussà (fundat el 9 de
juliol de 2011) i Sàhara Occidental (de sobirania espanyola, però d’administració
marroquinadesde1975).

3.1.10%  persones nascudes a Àfrica > 1%

L’únicpaísrepresentataCatalunyaaaquestprimernivelléselMarroc.Lespersonesnascudes
al Marroc representen un total del 3,28% a tot Catalunya. Totes les comarques tenen
representaciómarroquina.

LacomarcaonelsmarroquinstenenunataxarelativaméselevadaésladelBaixEmpordà(804
persones),peròlacomarcaonhihamésmarroquinsésladelBarcelonès(29.373persones).

3.2.1%  persones nascudes a Àfrica > 0,1%

Hi ha 3 països que tenen aquesta consideració: Algèria (0,12%), Gàmbia (0,24%), i Senegal
(0,28%). Algèria forma part de l’Àfrica septentrional, d’expressió àrab, però Gàmbia i Senegal
formenpartdel’Àfricaoccidentalonlainfluènciad’anglèsifrancèss’alterna.Calrecordarque
hi va haver un temps en què Gàmbia i Senegal es volien unir per a formar un únic estat
(Senegàmbia),peròquealfinalnovapoderser.

La comarca on hi ha major concentració d’algerians és la Val d’Aran (258 persones) i la que
n’agrupaméséselBarcelonès(2.115persones). Gàmbiatélamajorconcentracióen elPlade
l’Estany(922persones)ielGironèséslacomarcaquen’agrupamés(3.220persones).Lamajor
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concentració de senegalesos és a la Segarra (427 persones) i el Vallès Oriental és la que
n’agrupamés(3.120persones).

3.3.0,1%  persones nascudes a Àfrica > 0,01%

En aquest grup hi ha Egipte (Àfrica septentrional), Ghana, Guinea Conakry, Mali, Mauritània i
Nigèria(Àfricaoccidental),iCameruniGuineaEquatorial(Àfricacentral.Lallenguadominanta
l’Àfrica septentrional és l’àrab, a l’Àfrica occidental hi ha països anglòfons (Ghana, Nigèria) i
francòfons(GuineaConakry,Mali,itambé,juntambl’àrab,Mauritània).

Les comarques amb major concentració de persones nascudes a Àfrica acullen encara no de
mitjanales500personesperpaís,peròdestacaOsonaamb1.530personesdeGhana.Seguintla
normageneralqueésqueelBarcelonesacullméspersonesnascudesaÀfrica,calferreferència
a les excepcions d’Osona, on hi ha més persones nascudes a Àfrica de Ghana, del Segrià amb
1.022maliencs,idelVallèsOrientalamb862mauritans.

3.4.0,01%  persones nascudes a Àfrica > 0,001% (entre 100 PPM i 10 PPM)

Aquest grup està format per Tunísia (Àfrica septentrional), Burkina Faso, Congo Brazzaville,
Costa d’Ivori, Guinea Bissau, Sierra Leone, Togo (Àfrica occidental), Angola (Àfrica central),
Etiòpia,Kenya(Àfricaoriental)iSudàfrica(Àfricaaustral).Enaquestgruphiharepresentades
lesprincipalsllengüesoficialsd’Àfrica.

Lamitjanadelesmajorsconcentracionsésd’unes40personesnascudesaÀfricapercomarca.
EnaquestsentitdestaquenCostad’IvorialSegrià(153)iBurkinaFasoalVallèsOccidental(85).

ApartdelBarcelonès,trobemaltrescomarquesamblamajorintensitatdepersonesnascudesa
Àfrica: Burkina Faso al Vallès Occidental (85) i Guinea Bissau (147) i Togo (26) al Segrià. La
intensitatmàximamitjanaésd’unes100personesperpaís.

3.5.0,001%  persones nascudes a Àfrica > 0,0001% (entre 10 PPM i 1 PPM)

Aquest grup està format per 18 països: Líbia, Sudan (Àfrica septentrional), Benín, Cap Verd,
Libèria, Níger (Àfrica occidental), Centreàfrica, Congo Kinshasa, Gabon, Sâo Tomé i Príncipe,
Txad (Àfrica central), Madagascar, Maurici, Moçambic, Ruanda, Tanzània, Uganda (Àfrica
oriental),iZimbàbue(Àfricaaustral).

Esconstataque,aixíquedisminueixlataxadepresènciaaCatalunya,mésdifícilpoderdefinir
elsgrupsdonadaunaarribadadepaïsoscadacopmésdiferenciatsentresí.Lamitjanademajor
concentració no arriba a les deu persones i la mitjana de major intensitat és d’unes vint
personesperpaísicomarca.

LesexcepcionsalBarcelonèssónelVallèsOrientalperaCentreàfricaiTxad,elVallèsOccidental
peralCongoKinshasaiOsonaperaRuanda.

3.6.0,0001%  persones nascudes a Àfrica > 0,0% (entre 1 PPM i 0 PPM)

AquestaúltimafraccióestàrepresentadaperpersonesdelssegüentspaÏsos:Botsuana,Zàmbia
(Àfricaaustral),Burundi,Eritrea,Malawi,Seychelles,Somàlia(Àfricaoriental).Espotveureque
tots són països molt allunyats de Catalunya i que sovint tenen Sudàfrica com a punt de
referència
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4. Tendències.

Un gairebé 75% de les persones nascudes a Àfrica tenen arrels al Marroc. Per aquesta raó es
podriadirquecaldriaferneunaanàlisimonogràfica,peròenaquestestudiesposaenevidència
la importància d’una sèrie de països, sobretot d’Algèria, Gàmbia i Senegal, que permeten
sospesarlainfluènciad’aquestsentotallòqueestàrelacionatamblavidadelespersones.

La proporció de persones nascudes a Àfrica respecte la població resident al seu país d’origen
supera la mitjana global del continent (312 PPM) en els següents casos: Gàmbia (0,95% 
16.936), Marroc (0,67%  233.968), Guinea Equatorial (0,27%  1.737), Senegal (0,15% 
20.166),Mauritània(0,077%2.402),Mali(0,055%7.011),GuineaBissau(0,052%),iGuinea
Conakry(0,050%798).Entotalsón8països:Àfricaseptentrional(Marroc),Àfricaoccidental
(Gàmbia, Senegal, Mauritània, Mali, Guinea Bissau, Guinea Conakry), i Àfrica central (Guinea
Equatorial).

ElfortestiratgedeMarrociGuineaEquatorialespodrienexplicarforçabéadduintunaanterior
presència colonial en ambdós països, però els altres se’ls podria titllar d’espontanis perquè la
presència de Senegàmbia és realment notable i, en general, abarca tot l’Àfrica occidental tot i
quemenysrepresentadaquel’Àfricaseptentrional,particularmentl’àreadelMagrib.

A nivell global català destaquen els següents països: Marroc (233.968 persones), i Algèria
(8.579)(Àfricaseptentrional),Senegal(20.166),Gàmbia(16.936),Nigèria(7.279),Mali(7.011),
Guinea Conakry (5.206), Ghana (5.111), i Mauritània (2.402) (Àfrica occidental) , i Guines
Equatorial(1.737)iCamerun(1.307)(Àfricacentral).

AnivellprovincialdestaquenelsmateixospaïsosaBarcelonaqueatotCatalunya,peròvariant
les posicions de major a menor: Marroc, Senegal i Gàmbia continuen essent els més
representats.ElsaltrespaïsosmésrepresentatssónNigèria,Ghana,AlgèriaiMali.Alaprovíncia
deGironasobresurtenMarroc,Gàmbia,SenegaliMali.AlaprovínciadeLleidaésimportantla
presència del Marroc, Senegal, Algèria, Mali i Gàmbia. A la província de Tarragona, els quatre
principalssónMarroc,Senegal,AlgèriaiNigèria.

Lamitjanacatalanaésdel4,4%depersonesnascudesaÀfrica,peròhiha24comarquesde41
quelasuperen.Establintuntalldepersonesafricanes7,0%,espodenressaltarlessegüents
comarques:Gironès(9,2%),BaixEmpordà(9,1),AltEmpordà(8,9%),Osona(8,7),Urgell(8,0),
Segarra (8,0), Pla d’Urgell (8,0), Pla de l’Estany (7,9), Segrià (7,4). Hi ha dues àrees superiors
destacables:lescomarquesgironinesdestaquenambfinsun9%depersonesnascudesaÀfrica,
icomarquesdelaTerraFermaambfinsun8%depersonesnascudesaÀfrica.TotiqueOsona
ésunacomarcabarcelonina,segueixperproximitatl’escenaridelaprovínciadeGirona.

Una característica a tenir en compte en les estadístiques és observar com distorsiona els
resultatsBarcelonailasevacomarca(2.246.280residentssobreeltotalde7.139.709habitants,
un31%detotCatalunya).Essentfidelsal’estadística,s’hauriadeferunestudimonogràficdel
Barcelonès. Ve a ser el que es deia més amunt del Marroc a Catalunya, però ara Àfrica al
Barcelonès,analitzantperseparatelsdistrictesdeBarcelonaalcostatdelsaltresmunicipisdela
comarca.

Tenint en compte resultats superiors a 500 persones nascudes en països d’Àfrica residents a
Catalunya, s’observa que els més urbanites són Egipte (311), Tunísia (195) (Àfrica
septentrional), Nigèria (2.184) (Àfrica occidental), Camerun (449), Guinea Equatorial (689)
(Àfricacentral).ElsmenysurbanitessónGàmbia,Mali,Mauritània,Senegal(Àfricaoccidental),
ambunestaxesBarcelonès/Catalunyade0,18,0,60,0,80i0,53,respectivament.Tanmateix,la
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tendènciaperpaïsosésanaraviurealBarcelonèsonelsnascutsaÀfricarepresentenun1,8%
delasevapoblacióiun13%delapoblacióafricanadetotCatalunya.

S’hauriadereflexionarsobrequinpaperpodrientenirdesdelpuntdevistasocioeconòmicles
personesnascudesaÀfricaqueresideixenaCatalunya,ambordredemajoramenorintensitat,
procedentsdelesÀfriquesseptentrional,occidentali,finsitot,central.Lespersonesnascudesa
Àfrica són vistes com a persones molt valuoses tant per als nostres processos
d’internacionalització com d’oportunitats de desenvolupament vistes des dels seus països
d’origen.

Un aspecte molt important a tenir en compte són els territoris europeus d’Àfrica (Espanya,
França,PortugaliRegneUnit).Un0,34%deltotaldelsresidentsaÀfricaviuenenterritorisde
sobirania europea: Espanya (Canàries, Ceuta, Melilla), França (Mayotte, Reunió), Portugal
(Madeira)iRegneUnit(SantaHelena).Sumen3.469.181ciutadansdelaUnióEuropeasobreun
total de poc més de 1.000 milions de persones mentre que els nascuts a Àfrica residents a
Catalunyanomésrepresentenun0,031%delapoblaciódelconjuntdelsterritorisindependents
d’Àfrica.







16

4.1. Marroc.

COMARQUES
AltCamp
AltEmpordà
AltPenedès
AltUrgell
AltaRibagorça
Anoia
Bages
BaixCamp
BaixEbre
BaixEmpordà
BaixLlobregat
BaixPenedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
ConcadeBarberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
PallarsJussà
PallarsSobirà
Plad'Urgell
Pladel'Estany
Priorat
Riberad'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
TerraAlta
Urgell
Vald'Aran
VallèsOccidental
VallèsOriental
Total







MARROC
2.381
10.422
5.878
240
118
5.146
8.226
10.816
4.109
10.706
22.900
6.422
29.373
1.232
104
762
3.538
545
1.110
9.750
15.534
2.061
1.442
10.624
385
56
1.883
1.245
334
851
925
853
6.624
4.853
888
11.894
35
2.144
235
26.108
11.216
233.968

MAR/MAR
1,02
4,45
2,51
0,10
0,05
2,20
3,52
4,62
1,76
4,58
9,79
2,74
12,55
0,53
0,04
0,33
1,51
0,23
0,47
4,17
6,64
0,88
0,62
4,54
0,16
0,02
0,80
0,53
0,14
0,36
0,40
0,36
2,83
2,07
0,38
5,08
0,01
0,92
0,10
11,16
4,79
100,00

RESIDENTS
45.189
140.428
105.670
22.008
4.284
118.509
185.865
191.947
82.634
133.116
803.705
101.106
2.246.280
41.540
18.783
21.290
146.469
20.306
55.597
182.916
434.897
72.261
40.231
154.204
14.374
7.548
37.265
31.169
10.087
23.889
26.393
23.191
207.633
172.280
13.808
250.142
12.847
37.396
10.192
892.260
399.900
7.139.709

MAR/RES
527
742
556
109
275
434
443
563
497
804
284
635
130
296
55
358
242
268
200
533
357
285
358
689
268
74
505
399
331
356
350
368
319
282
643
475
27
573
231
293
280
328
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Les persones nascudes al Marroc representen un 3,28% de la població catalana (233.968),
formenelprincipalgrupafricàdeCatalunyaamoltadistànciadelsaltres.Al’ordredemagnitud
d’aquestapresèncianohiarribacapaltregrup.

Les comarques més ben representades són Baix Empordà (8,0%), Alt Empordà (7,4%), Osona
(6,9%), Solsonès (6,4%) i Baix Penedès (6,4%). Seguein un grup amb una presència  d’una
magnituddel56%(Urgell,BaixCamp,AltPenedès,Gironès,AltCamp,Plad’Urgell,iBaixEbre),
enordredecreixent.LescomarquesmenysbenrepresentadessónBarcelonès(1,3%),AltUrgell
(1,1%),PallarsSobirà(0,07%),Cerdanya(0,06%)iTerraAlta(0,03%).

Per nombre de persones nascudes al Marroc destaquen el Barcelonès (29.373 persones que
representen el 12,6% de tots els marroquins amb residència a Catalunya), Vallès Occidental
(26.108 persones, l’11.2% dels marroquins) i Baix Llobregat (22.900 persones, el 9,8% dels
marroquins). Cal fer dues observacions en aquest aspecte: 1) són comarques amb continuïtat
territorial, i 2) la suma és gairebé un terç de tota la població nascuda al Marroc resident a
Catalunya.Elconjuntd’aquestestrescomarquesrepresentenalvoltantd’un40%delsresidents
aCatalunya.
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4.2. Barcelonès.

Barcelonès
Algèria
Angola
Benín
Botsuana
BurkinaFaso
Burundi
Camerun
CapVerd
Centreàfrica
Comores
Congo
Brazzaville
CongoKinshasa
Costad'Ivori
Djibouti
Egipte
Eritrea
Etiòpia
Gabon
Gàmbia
Ghana
GuineaBissau
GuineaConakry
Guinea
Equatorial
Kenya
Lesotho
Libèria
Líbia
Madagascar
Malawi
Mali
Marroc
Maurici
Mauritània
Moçambic
Namíbia
Níger
Nigèria
Ruanda
Sàhara
Occidental
São Tomé i
Príncipe
Senegal
Seychelles
SierraLeone




Africans

AFR/AFR

AFR/ORI

AFR/BAR

2.115
61
34
1
44
1
449
35
4
0
146

516
15
8
0
11
0
110
9
1
0
36

62
5
4
1
3
0
24
81
1
0
36

942
27
15
0
20
0
200
16
2
0
65

14
156
0
311
5
66
1
402
1.080
129
875
689

3
38
0
76
1
16
0
98
264
31
214
168

0
8
0
4
1
1
1
225
45
84
87
1088

6
69
0
138
2
29
0
179
481
57
390
307

47
0
29
18
7
1
557
29.373
10
253
27
0
19
2.184
7
0

11
0
7
4
2
0
136
7171
2
62
7
0
5
533
2
0

1
0
8
3
0
0
44
843
8
81
1
0
1
14
1
0

21
0
13
8
3
0
248
13.076
4
113
12
0
8
972
3
0

6

1

28

3

1.384
1
41

338
0
10

101
11
6

616
0
18
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Somàlia
5
1
1
2
Suaziland
0
0
0
0
Sudàfrica
80
20
2
36
Sudan
32
8
1
14
SudanJussà
0
0
0
0
Tanzània
25
6
1
11
Togo
26
6
4
12
Tunísia
195
48
19
87
Txad
2
0
0
1
Uganda
8
2
0
4
Zàmbia
2
0
0
1
Zimbàbue
6
1
1
3
ÀFRICA


Els nascuts al Marroc (29.373 persones) és el col·lectiu africà més abundant del Barcelonès
(71,7% dels africans). Segueixen de lluny Nigèria (2.184) amb una participació del 5,33%,
Algèria (2.115) amb el 5,16%, Senegal (1.384) amb el 3,38%, Ghana (1.080) amb el 2,64%,
GuineaConakry(875)ambel2,14%,iGuineaEquatorial(689)ambl’1,68%.

S’observa la principal presència d’Àfrica septentrional, seguida d’Àfrica occidental, i es cola
GuineaEquatorial(Àfricacentral).Hihaunsdetallsinteressants:lapresènciamarroquinaentre
elsafricansdisminueixlleugeramentdelaquehihaaCatalunyacomuntot,lafortaentradade
NigèriailapresènciasignificativadeGuineaEquatorialsiescomparatambéaCatalunyacomun
tot. Aquests darrers països es mostren més urbanites, al contrari de Gàmbia que perd moltes
posicions.

Fent referència als estiratges, Guinea Equatorial té el Barcelonès més d’un 0,10% de la seva
poblaciónacional,perdavantdelMarrocquenoméshitéun0,084%.Eltercerestiratgemésfort
eltétanmateixGàmbia(0,23%).Justpersotadel0,01%hisónCapVerd,GuineaBissau,Guinea
Conakry,iMauritània.

LapoblaciódelBarcelonèsestàformadaperun1,3%demarroquins,un0,1%denigerians,un
0,09%d’algerians,un0,06%desenegalesos,un0,05%deghanesosiungrup<0,04%,però>
0,01%formatperCamerun,Gàmbia,GuineaConakry,GuineaEquatorial,MaliiMauritània.
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ÀREA CULTURAL, ETNOSISTEMA, CIUTAT I BARRI: LA NECESSITAT DELS ESTUDIS
ETNOGRÀFICSSOBREELSAFRICANSDECATALUNYA


Una de les intencions d’aquest article consisteix en parlar de les fronteres dels etnosistemes
manding de l’Àfrica occidental mantenint en tot moment una analogia formal amb els
etnosistemes africans a Catalunya i llurs ‘àrees culturals’ en ciutats, barris i en xarxes de
relacions socials. En tots aquests casos, de ben segur que trobaríem similars mecanismes de
funcionament que els que tot seguit explicarem, tot i que també trobaríem força novetats en
virtud al caràcter plàstic dels grups socials i, de manera paradigmàtica, dels grups socials
africans:elsafricansdeCatalunyanosónpasun‘transplant’delessocietatsafricanes,aixòha
dequedarmoltclarpertaldenocrearmalentesosal’horadellegiraquestescritquetotjustara
comença.
Iheditdoscops‘trobaríem’,encondicional,perunparelldegransraons:enprimerlloc,perquè
la diàspora africana a Catalunya, com a qualsevol desplaçament de població implica
redefinicionsiadaptacionsconstantsquehand’ésserpresesdesdelaproximitat,eldetallila
minuciositatqueproporcionalarecercadecampetnogràfica.Ensegonlloc,perquè,finsadata
d’avui(maigdel2012)nohatingutllocaCatalunyacaprecercaperllongadaiàmpliasobreles
articulacions socials dels africans dins de la seva nova societat i les construccions identitàries
(etnosistemes) que construeixen per tal d’integrars’hi sense desintegrars’hi. És per això que
em centraré en temes històrics i etnogràfics de l’Àfrica occidental, dels quals sí que hi ha
materials substancials, tot esperant que poguem fer el mateix amb les realitats vivencials
quotidianesdelsetnosistemesdelsafricansdeCatalunya.
Aquestaaportaciódesdelqueheanomenatcomaconceptedelsetnosistemespreténoferiruna
explicació dels processos socials i polítics que caracteritzen no només els manding, sinó gran
part dels espais humans d’on procedeixen força afrocatalans. I heus aquí la segona intenció
d’aquestarticle,iguald’important,omés,quelaprimera:començaradonaraconèixerentrela
ciutadaniacatalanalahistòriaafricanailessevesriquesmodulacions,mésenllàdelaconstant
reducciódelahumanitatafricanadeCatalunyaobéalfolklore,obéa‘lesartsileslletres’,obéa
lesmisèriesidramesviscutsalcontinentialadiàspora,senseparlargaire,pernodirgensni
mica,delessubstancialsaportacionsafricanesalahistòriaial’antropologia.Tantdebóaquesta
siguiunprimergradesorraenlasensibilització,formacióirecercasobrelesrealitatsafricanes.
Ésunanecesitat.Urgent.
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ÀREACULTURALIESPAISSOCIALS:REDEFININTCONCEPTES


El concepte d’àrea cultural va ser creat pels etnòlegs alemanys al segle XIX per tal de
qualificar una zona geogràfica definida per l’extensió d’un conjunt d’ “elements” culturals
donats. Les àrees culturals serien el resultat de la història cultural.  Fou Adolf Bastian a l’any
1860 qui prefigurà el mot  Kulturkreis (‘cercle cultural’) a partir d’una base de caire
determinista que reconeixia una influència primordial del medi físic en la configuració de les
Völkergedanken (idees col.lectives elementals). Segons Bastian, la humanitat disposa d’un
nombrelimitatd´‘ideeselementals’queescombinendemaneravariada,i,sobretot,adquireixen
formes distintes segons els tipus d’economies sobre les quals viuen les societats. Aquestes
variacionsenl’organitzacióeconòmicaexpressarien,essencialment,l’acciódelmedigeogràfic.
Lesformesparticularsqueadquireixenles‘ideeselementals’sóntransmeses,donadesi
manllevades, amb motiu dels desplaçaments de població i de tota classe de contactes.Cada
societatduriaaterme,doncs,lasevapròpiaconfiguraciód’ideeselementals,icadascunad’elles
adquiriria una mena de coloració específica. D’aquí que hagi tingut lloc una extraordinària
multiplicitat de combinacions en el decurs de la història. I d’aquí, també, que s’hagin anat
constituint‘provínciesgeogràfiques’d’unarelativahomogeneïtat(Mercier,1969:55).
Aquest concepte d’àrea cultural fou popularitzat especialment a partir de l’any 1897,
data de publicació del llibre Der Westafrikanische Kulturkreis (‘L’àrea cultural de l’Àfrica
Occidental’),queLeoFrobeniusbastísobrelabasedelesideesdeAndree,RatzeliH.Schurts.La
teoria dels Kulturkreisen fou recollida més endevant per Bernhard Ankermann i per Fritz
Graebner, el qual va desenvolupar una noció pròpia de l’àrea cultural vers l’any 1911.
Finalment,passàaformarpartdelateoriadel´‘escoladeViena’deWilhelmSchmidt,reificant
elconcepted’àreaculturaltotconvertintloenunadadaestàtica.
ElpropiLeoFrobeniuscriticàlesdeficiènciesmetodològiquesdelsmètodesestadístics
per a definir els Kulturkreisen, en tant que suposaven una suma d´elements aillats i sovint
heterogenis. Frobenius propugnava l’aplicació d’una concepció morfològica a l’estudi de la
cultura,unacombinaciósignificativad’elementsenuntotorgànicilacomprensiód’unacultura
entotalasevacomplexitatienuncontexthistòricdonat.
Així doncs, les concepcions de Frobenius estaven més en consonància amb l´opinió del
camerunés Engelbert Mveng, el qual suggeria concebre els conjunts culturals com a entitats
vives, rayonnantes, cel·lules d´un teixit també dotat de vida (Mveng, 1966: 84), tot i que la
metàfora ecològica, i no pas biològica, és la que ens sembla més adient per a caracteritzar
aquestsconjuntsculturalsdinàmics(‘vius’)ienirradiació(eninteracció,s’entén).


ELSETNOSISTEMESMANDING

L’àrea cultural Manding constitueix un ampli espai social amb fronteres poroses,
històricamentcanviantsicaracteritzatperunacertaidentificacióamblaManingaya1,motque
expressarialamanerad’èsserdelsMandings,lamacroetnicitatd’aquests.Deformamésàmplia,
l’àreaculturalqueestemtractantdedelimitartambécorrespondriaaaquellseguitdepoblesdel
SudanhistòricoccidentalqueparlenunallenguadelafamiliaMandingoMandé.
Un altre criteri de delimitació també pot ésser afegit a aquest reguitzell de
característiquesd’unàreaculturaltanenormecomlaManding:lajerarquitzaciósocialenuna
sèriedecategoriesl’orígendelesqualspodriaremuntarseal’èpocadeSundjata,alsegleXIII.
Després de la batalla de Kirina (1235), Sundjata hauria establert els drets i deures de tots els
seus aliats. D’aleshores ençà, l’estructuració social es composa de clans (siya), o llinatges,
reconeixibles pels jamu (noms patronímics). Aquests llinatges es tradueixen en els següents
estrats socials: els horonw (‘homes lliures’), els nyamakalaw (castes professionals) i els jonw
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(‘captius’), interiorment dividits en diversos grups ben diferenciats en les seves funcions
econòmiquesisimbòliques.
Les fronteres d’aquesta àrea cultural, doncs, no només serien merament espacials,
estrictamentterritorials,sinótambé,opotsersobretot,socials,simbòliques,polítiques.Així,els
pobles que no responen de manera unívoca a la caracteritzaciótipus de l’àrea estarien en els
marges d’aquesta, en les seves fronteres. I precisament per això la seva anàlisi seria més
interessantentermeshistòricsiantropològics,jaquerepresentenmodelsetnosocialsoriginals.
Perunaaltrabanda,podríemsuggerirque,encertamesura,unconjuntètnicésunaàrea
depauentrecol.lectivitatsambparentiureali/ofictici.Lesrelacionssónmenystensesentre
aquestescol.lectivitatsqueamblesagrupacionsd’ètniesveïnes(RichardMollard,1952).
D’aquestamanera,esconstitueixencampsgravitacionalsenunespaisocialmésamplii
es possibilita l’existència de fluxos d’informació social2 (“cultura”), de béns i de persones,
generant dinàmiques polítiques que responen a diversos factors com ara la necessitat de
regularlesinterconnexionsentreagrupacions,laresistènciaoposadaalesinfluènciesexternes
o la reelaboració i integració d’aquestes en una estructuració dinàmica particular que
constitueixlaGestalt,lamatriu,queconfiguraunsistemai/ounssistemesètnicsdeterminats.


MANDINGIPEUL


En els marges socioterritorials de l’àrea cultural manding van tenir lloc una sèrie d’interaccions entre
agrupacions ètniques de llengua i organització social relativament semblants (que hem acordat en anomenar
‘Manding’), i agrupacions Peul, exteses per tot l’Àfrica occidental en una sèrie de moviments migratoris que
probablement van tenir com a nucli de partida la regió del Tekrur, al sud del riu Senegal, però que després
prenguéren d’altres punts de pivotació espacial com a àrees des de les quals iniciar nous moviments migratoris.

Tan àmplia és l’extensió geogràfica ocupada pels pobles Peul i tan gran és la seva
diferenciació interna, que podriem parlar d’etnosistemes Peul en plural, és a dir, de conjunts
humans heterogenis identificats a grans trets amb la matriu identitària Pulaaku o Fulfulde,
equivalent estructural de la Maningaya abans esmentada, és a dir, el conjunt de regles de
conducta i/o d’acció que conformarien l’adeqüació a l’identitat Peul genèrica, a la laawol
pulaaku, és a dir, ‘la via peul’, ‘l’estil de vida peul’. Es tractaria d’una matriu, repetim, que
funcionariacomaeixd’articulaciósocialideposicionamentdelsistemaquel’empraentantque
conjuntdiferenciatdevantdel’ambientsocialaonesposiciona.
Calafegirquehemescollitladenominació‘Peul’pertaldesimplificarlescoses,jaque
els etnònims i dels denominacions fetes servir per a denominar els Peul són extremadament
variables:deixantdebandaelsnombrososgrupspeuldiferenciatsalllargdeltempsidel’espaii
sovintidentificatsmitjançantetnònimsdebaseterritorial,existeixenlessegüentsvariantpertal
d’anomenarlesagrupacionspeul:Bafilani,Falata,Falatafalata,Filatanci,Foul,Ful,Fula,Fulani,
Fulbé,Fulde,Fulfulde,Fulisch,Peuhl,Peul,Pular,Pullo(Adamu,KirkGreene,1986:xi).
Elsquatrepoblesalsqualsfaremreferènciaalllargdel’articlehanestatescollitsenbase
allurnaturalesafrontereradinsdelmónmanding,peròtambéentantquecadascund’aquests
grups etnosocials constitueixen exemples ben diversos de resistència política i de gènesi i/o
recreació cultural. De fet, tant els Khasonké com els Wasulunka han estat considerats com a
‘mestissos’ de Peul i de Malinké, i constitueixen dos bons exemples de fusió ètnica i de
‘mandinguització’d’agrupacionssocialsd’origenpeul.
End’altreszonesdelSudanhistòricoccidentaltambévantenirllocd’altresprocessosde
‘mutació’ ètnica que són fins a cert punt comparables amb els esdevinguts al Khasso i al
Wasulun. Totes aquestes dinàmiques són fruit de la densitat d’interrelacions socials i dels
subsegüents resultats (1)en forma de fisions i/o fusions culturals; (2) en forma de noves
reorganitzacionsdelssistemessocials.
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Així, un destacable cas de mutació ètnica recollit pel geògraf Jean Gallais és el que va
tenirllocenlaregiódelSarro,entreelsriusNígeriBani,al’oestdeldeltainteriordelNíger,aon
unsquantsmilersdePeulvantrobaracullidaenformadepetitsgrupsdiseminatspelsdiversos
poblatsBàmbaradelazonacapalsseglesXIVXV.
Al segle XIX, coincidint amb les guerres esdevingudes entre els Peul i els Bàmbara,
aquestesagrupacionsd’orígenpeulvanhaverd’escollirentrelesantiguessolidaritatsètniques
ambelsseus‘ancestres’Peulielsprofundslligamsdecoexistènciaideveïnatgeconstruitsamb
els Bàmbara. Van acabar associantse amb aquests últims i aquesta situació de conflicte va
accelerarelprocésd’integraciód’aquestsanticscol.lectiuspeulenelmediculturalbàmbara:a
més d’abandonar la llengua peul (Hal’pulaar) en favor de la varietat Manding que és la parla
bàmbara, van canviar el patronímic peul ‘Diallo’ i passaren a anomenarse ‘Traoré’, nom
bàmbara. Però això no és tot: també van deixar de banda la seva activitat econòmica pastoril,
petjadaevidentdelsseusorígenspeul,ivanpassaradedicarsealconreudelesterres,al’igual
queelsBàmbara(Gallais,1962:113).
Perlasevabanda,elsDiawararepresentenuninteressantcasdefisiósocialrespectedel
granconjuntculturalSoninké,delqualesdiferenciarenessencialmentenbasealsistemapolític
que bastiren des del segle XV (l’imperi Diawara). En darrer lloc, els Kissi constitueixen un
exemple esplèndid de resistència política tot i (o més aviat gràcies a) llur gran diferenciació
internaila‘manca’d’unaestructuraestatal.
Així doncs, ens trobem, respectivament, devant de dos casos de frontera externa, de ‘contacte’ cultural
entre les àrees peul i manding, d’un cas de fronterització interna i d’un il.lustratiu exemple de filtre fronterer.

ELKHASSO:CRUÏLLAD’ETNOSISTEMES

Geografia d’una etnogènesi

La zona del Khasso es troba en la intersecció entre antigues regions del  Sahel
occidental: Bambuk, Gidimakha, Diombokho, Boundou, Galam/Gadiaga, Kaarta i Wagadu.
Constituïa, doncs, una veritable àrea de frontera múltiple, de cruïlla etnocultural entre les
poblacions manding i/o mandinguitzades (Soninké, Malinké...) i les agrupacions socials de
llengua pulaar (Hal Pulaar’en): els Tekrurí, originaris de les terres situades a migdia del riu
Senegal i també coneguts com a Futanké (literalment, ‘gent del Futa’, és a dir, originaria de la
regiódelFutaToro)ielsdiversosgrupspeulquecentravenlluractivitatsocioeconòmicaenel
pastoreignòmadaoseminòmada.
ElKhassoconstitueixunazonafrontereranonomésentreelsmonsmandingipeul,sinó,
demaneramésespecífica,entreelspaïsosSoninkédelaribadretadelriuSenegalielspobles
Malinké de la riba esquerra extesa a l’est del mateix riu. Com acabem de dir, es tracta d’un
veritable carrefour entre els diversos països i pobles de la regió de l’Alt Senegal, és a dir:
Soninké,Malinké,Bàmbara,Maures/Nahr,Kagoro,Peuls,Tekrurí/Tukulëër,Diakhanké,etc.
Geogràficament, el Khasso es troba dividit en dues grans meitats: el Khasso Nord, al
nordestdelriuSenegal,ielKhassoSud,alsudoestd’aquestriu.Lapartseptentrionaldel’àrea
éslaquetéunafondàriahistòricamésgranpelquefaalpoblamentKhassonkéienconstitueix
una mena de nucli ètnic, ja que fou en aquest espai a on va tenir lloc la gènesi d’aquesta
comunitat etnosocial, articulada en un conjunt de col.lectivitats territorials diferenciades que
constitueixen el gruix dels països Khassonké: Séro (país aïllat al bell mig de territoris poblats
perSoninkéiperMoros),Gopéla,Almamya,Diadiéya,Nomokhola,Diakhitéla,Sidibéla,Tomora,
KhontélaiSana.
PelquefaalKhassoSud,aquestfouocupatpelsKhassonkéenèpoquesméstardanes,i
hicomprènelssegüentspaïsos:Dembaya,LogoiNiatiaga.
Cal afegir que d’aquests sistemes etnoterritorials ara esmentats, Logo, Tomora i
Khontéla són espais que, tot i compartir amb els Khassonké la mateixa llengua, i també la
mateixa ‘cultura’(a primera vista), són països els habitants dels quals es consideren a sí
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mateixoscomaMalinké.Totiestarintegratsdinsdel’ecumene3khassonké,conservenlaseva
consciènciadiferencialrespectedelconjuntdesistemesètnicsqueestanmésomenysintegrats
enaquestespaisocialgenèric.
L’orígen d’aquesta diferènciació radica en el fet que Logo, Tomora i Khontéla van
organitzarse en reialmes independents que tot i pertànyer a la cultura ‘objectiva’ Khassonké
rebutgen de manera conscient ésser confosos amb aquests. Han guardat, doncs, una neta
memòriadelsseusorígensmalinké,reforçadapelpessubstanciald’unaautoregulaciópolítica
quehadeixatunaevidenttraçapsicosocialenl’articulacióidentitària.
Respecte d’això, cal subratllar un fet que a molts els pot semblar diguemne que
‘contradictori’, especialment en relació amb la percepció occidental de les identitats ètniques
com a blocs uniformes i perfectament inserits en espais geomètricament deliniats: Tomora és
unpaísMalinkéimbricatdinsdel’etnosistemakhassonké,cosaqueja,aprimercopd’ull,resulta
frapant.Peròaixònoéstot:elpaísTomoraés,de facto,elllocaonsemblaqueesvacomençara
formarl’ètniaKhassonké,inombrososclanskhassonkéhancontinuathabitantlazonafinsavui.
Pelquefaalprocésdegènesietnosocialdelpoblekhassonké,semblaserquediverses
agrupacions d’origen Peul (Fula) que van anar arribant al Khasso esdevingueren Xaaso-Fulolu
(ésadir,PeulsdelKhasso)que,enpoctemps,vanassimilarsealaculturamandingautòctona
toticonservarelsnomspropis.AquestsXaaso-Fuloluformenl’eixmatriudelsKhassonkéi,de
fet,constituírenl’aristocràciadirigentdelamajoriadelsregnesdelKhasso.Calafegiraaquest
nucli catalitzador d’ascendència Peul un segon element integrador de l’ètnia Khassonké: els
Malinké autòctons, que també transformaren llur llengua i llur identitat integrantse en una
novacombinacióetnosocialfruitdelainteraccióambelsPeul.
L’etnosistema Khassonké s’alimentà, per dirho d’alguna manera, de l’aportació
numèrica dels Malinké i n’absorbí els seus integrants dins de la seva estructuració cultural
específica. Així, hom troba nombrosos Malinké d’orígen entre famílies ñamaxalo (castes
professionals), entre els homes lliures (horon) i entre els antics captius. Com tot etnosistema
emergent, dotat d’una gran capacitat de filtració de les influències procedents de les
interrelacions amb els sistemes socials del seu entorn, els Khassonké van integrar dins de la
seva estructuració sistèmica original nombrosos elements d’orígen divers: Soninké, Bàmbara,
Kagoro,Moro,Wolof,Diakhanké,etc.
Aquesta nombrosa aportació externa no va canviar ni l’etnicitat ni, per exemple, la
llengua, que ha continuat essent una parla de la gran família Manding propera a les varietats
senegambianesi,especialment,alDiakhanké,idiomad’unpoblelagènesiitrajectòriasocialdel
qualhatingutllocenlamateixaregióetnogeogràfica,ésadir,enl’AltSenegal.
UnadelesraonsinfrastructuralsquevaferdelKhassounveritablepold’atracciódels
movimentsdepoblaciódelazonaésl’abundord’aiguaiderecursosqueatresoraaquestespai.
Atretsperaquestfet,iaprofitantlanaturalesafrontereradelaregió,veritableàreaintersticiali
zona tampó entre diversos països sahelians, diversos corrents migratoris peul van dirigirse
verselKhasso.Iseriaadientremarcarquelallargahistòriadelesmigracionspeulquefixaren
aquestesterrescomllurespaid’assentamentencaranohaacabatpas:continuaencaraavuien
dia, i no és casual, així, que cada poblat khassonké tingui el seu gaïnako (pastor) peul, el qual
sovintrepenmatrimoniunadonaindígenais’integradinslasocietatkhassonké.
Pel que fa als fluxos migratoris tot just esmentats, el més antic pot datarse al voltant
delsseglesXIXII.AlsseglesXIViXV,però,lesmigracionsguanyarenespecialembranzida,icap
afinalsdelsegleXVIelsPeulhavienesdevingutuningredientimportantenlacomposiciósocial
de l’alt riu Senegal, però sense constituir un país peul, cosa que sí que succeí en els casos del
FutaToroidelFutaKingui.
Caldriaremarcarque,talicoms’estàinsistint,elscol.lectiuspeuls’integrarendinsdel
medi social malinké, autòcton, tot constituint mica en mica un sistema etnoterritorial
diferenciat.Així,capamitjansdelsegleXVIIvatenirllocelneixementdelFuluga,territorique
constitueix una sort de bressol, d’espai d’orígen dels peuls ‘mandinguitzats’ anomenats
Khassonké.
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Tot i llur ascendència peul, que constitueix una mena de matriu simbòlica d’integració
delcomplexsistemaetnosocialKhassonké,laXaasongaya(l’etnicitatkhassonké,l’idiosincràcia
khassonké)és, de fet, el mateix que la Maningaya (la ‘mandinguicitat’, la manera d’ésser dels
Manding).
ElsMalinkésedentarishanestatgeneralmentels‘anfitrions’quehanacollitelspastors
peulsimmigrats,estrangers,lun-tano(els‘sensecasa’).Calrecordarelgranprestigi simbòlic
delqualhangauditelsMalinkéentotelSudanhistòricoccidental,fetquesensdubtecalsinó
atribuirsí,comamínim,lligar,alapotènciadel’imperimandingalllargdediversossegles.
L’integració dels peul dins l’etnosfera malinké d’acullida no trigava més de dos o tres
generacions,facilitadapelsacordsmatrimonialsque,enforçaocasions,hanestatunaconstant
enl’etnohistòriadelesrelacionsentremigrantsiautòctonsenungrannombred’espaissocials
negroafricans.
Un exemple que ens mostra l’historiador SékénéMody Cissoko és el de la familia de
Diadié Kunda balo, ancestre dels Bambérangolu, és a dir, de les famílies reials del Khasso:
procedentdelaregiódelBakhounou,DiadiéKundaerapeuldenomideraça.Esvacasaramb
unadonamalinké.Elsseusdosfillsvanesdevenirbilingüesenmalinkéienpeul,peròportaven
noms peul: Boy i Altiné. El fill d’Altiné, tercera generació de Diadié, s’anomenà Makhandian
Bata,nommixtpeulmalinké.Aquestvaprendreenmatrimonidonesmalinkéitinguétresfills
‘mandinguitzats’:DiaMakhandian,KholonMakhandianiSandiguiKhoï(Cissoko,1986:55).Així,
la descendència de Diadié restà totalment mandinguitzada en quatre generacions, fet encara
mésremarcablesitenimencomptel’estatusprincipescd’aquestafamília.




Trajectòries polítiques, desplegaments culturals


Les injeccions de població exterior ha estat, doncs, una factor fonamental en la
constituciósocialienlatrajectòriacronològicadelsetnosistemeskhassonké.Aaixòcalafegirla
resistència respecte de les pressions externes com a base d’integració de la diversificada
atmosferasocialdelsKhassonké.Defet,lestradicionshistòriquesacordenenfixarlagèneside
la nació del Khasso a partir de la batalla de Toumbinfara, cap a finals del segle XVII
(aproximadamententre1677i1681).
Lacomentadaaportaciódematerialssocialsidecontingentshumansquenodreixenels
sistemes ètnics no és un fet que pugui esdevenirse si no és mitjançant l’atracció d’un pol
territorial determinat. Ja hem parlat de les virtuds econòmiques del Khasso i de l’abundor
relativadelazona,peròsituarnosnomésenelnivelldelainfrastructuraresultariacertament
reduccionistasinohiafegimelfactoretnopolític.
Talicoms’haindicatanteriorment,elFulugaoFoulougaconstituíelterritoriinicialque
endegàelrold’aplegarlesenergiessocialsdelsvoltants.Mésconcretament,elclandeBambéra
vadesenvoluparunafunciócapdalenlaconstituciódelnuclietnogenètickhassoké,jaquehan
estattradicionalmentunasortd’intermediaris4entreelsmestresdelaterramalinkéielsPeul.
La situació privilegiada d’aquest clan va servir de mecanisme d’atracció de tota una clientela:
pobres,fugitius,gentdecasta,vantrobarhiaixopluciesdevinguèrenllursjon(captius).
MitjançantaliancesmatrimonialselsFulaLimbissi,comunitatd’origenpeul,tambévan
esdevenir clients del clan de Bambéra, i van conservar una certa autonomia dins del conjunt
etnosocial khassonké, com ho exemplifica la seva vida seminòmada fins a temps relativament
recents. Tot i això, o potser precisament mercés a això, Yamadou Hawa, conegut com
l’alliberador del Khasso, era de mare FulaLimbissi. El rol de l’<estrangeria> és fonamental,
sovint, en la fundació dels sistemes socials (Cabezas López, 2000: 278282 ), doncs implica
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l’aportació d’elements diferencials, excepcionals, foranis, que precisament per això poden
garantirlacorrectacirculaciódelesforcesqueestructurentotacomunitat.
Un altre important grup peul integrat dins l’atmosfera cultural khassonké sóm els
Diakhité,  comunitat que no només passà a formar part d’aquest poble, sinó que també
influenciàdemaneradecisivad’altrescol.lectiuspeuldelKhassoen elseu procésd’integració
etnosocial(Cissoko,1986:63).Peròlesmigracionsqueanavenconsolidantl’ètniakhassonkéno
erennomésd’ascendènciapeul,nidebontros.ElsMalinkédelclanSussokho,perexemple,van
arribaralKhassoprocedentsdelaregiódeBarintaaproximadamentamitjansdelsegleXVIII,i
hivanconstituirunpotentregnequeesdevinguéelmésgranestatkhassonkédelaribadreta
delriuSenegal(íbid:214).
Comabanss’hasubratllat,lavictòriadeToumbinfaravamarcarlaintegracióinternade
l’univers social khassonké, però aquest combat no ha d’ésser considerat un fet aïllat, doncs
s’inscriuenunseguitdegransmovimentspeulesdevingutsalSudanoccidentalalllargdelsegle
XVII. D’aquests moviments d’emancipació en trobem mostres a diverses regions: Wasulun,
Fouladou, Liptako, Futa Jaalon, etc. El cert és que després de la batalla de Toumbinfara fou
proclamada la mansaya (reialesa) dins del clan de Bambéra, unificant els diversos caps dels
clansdelazonatotiqueelsDiakhitévanromandreforadeldominidelnouregne.
Aquesta fisió mostra que tot etnosistema, per molt integrat que pugui semblar en una
conjuncturadeterminada,contéelementsambuncertpotencialcentrífugenelseuinterior.Ien
elcasdelsKhassonké,caltenirbenpresentl’existènciadeagrupacionsMalinkétantdinsdela
sevaconstel.laciópolíticoculturalcomenelsmargessocialsd’aquesta,totiqueelpropisistema
khassonkésorgísobretotacomaconseqüènciadelesnombrosesconfrontacionsambelsseus
‘cosins’manding,comperexempleelsBàmbara,contraelsqualselsestatskhassonkévanoferir
unamarcadaresistènciaalllargdevintanysdelluitesdurantlasegonameitatdelsegleXVIII.
El sociòleg alemany Georg Simmel ja va subratllar de manera concloent que la
proximitat‘objectiva’entreelspoblesnoerapasunagarantiadepau,anselcontrari:ésenel
terrenydelesagrupacionsdeparentiuaonesprodueixunantagonismemésfortqueelquees
donariaentrecol·lectiusestranysentreells.L’odimutuqueesténenduessocietatsveïnesamb
similars concepcions del món és sovint més apassionat i irreconciliable que entre nacions
enteramentestranyesentreellesespacialmentiobjectivament.Així,unahostilitathad’excitar
laconsciènciad’unamaneramésviolentacommésgransiguilaigualtatqueesplantegientre
lesparts.
Desprésd’aquestbreuparèntesi,caldriaferuncopd’ullalselementsmalinkéintegrats
enmajoromenormesuradinslaconstel.laciódeterritoriskhassonké.ElsregnesdeKhontéla,
TomoraiLogohanestatlesmatriuspolítiquesquehanconfiguratelsespaissocialsconcretsa
ons’hangeneratireproduitaquestssistemesdiferencialsdinsdelgranetnosistemakhassonké.
Khontéla està situat a les fronteres orientals del món khassonké, i els seus habitants originals
(els Khonté, Malinké originaris de la regió de Sangaran) van fondre’s dins d’una etnosfera
autòctonaprobablementcomposadadeMalinké,SoninkéiKagoro.Logoésunanticpaísdel’alt
riuSenegalqueconstitueixunaespèciedefortalesamandingenelconjuntespacialdelKhasso.
La toponimia de la zona és majoritàriament soninké, ja que aquests formaven des de temps
antics importants agrupacions dedicades essencialment a tasques pesqueres i al conreu de la
terra.Defet,elsseusdescendentssónencaraavuiendiaels‘senyorsdelriu’,elsJi dinolu(“fills
del’aigua”),encarregatsd’efectuarsacrificisanualspertaldeconjurarlesplaguesdelriu.Finsi
tothanconservatlasevallenguasoninkétotiquefortament‘khassonkitzada’(Cissoko,1986:
207).
PelquefaalregnedeTomora,aquestvaoriginarseenunazonafrontereradeprofunda
interaccióifusióentrepoblacionsd’origenMalinké,SoninkéiPeul.Aquestaàrea,convertidaen
unpaísdellenguakhassonké,adquirílaqualitatd’espaitampóentreelsmónsoninkéilaregió
delKhasso,conservant,aixòsí,lasevagrandiferenciacióinterètnica.
Aquesta profunda diferenciació no estava pas absent d’una certa ambivalència, vista
amb ulls geometritzants occidentals, és a dir, amb un enfocament reductivista que consideri
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com a ‘normal’ la correspondència absoluta entre un sistema ‘cultural’ donat, ‘objectiu’,  i un
espaiperfectamentdelimitat,pressuposant,ésclar,unauniformitatprèviad’ambduesesferes.
L’ambivalència de la qual parlem, i que no és altra cosa que la conseqüència de
l’aplicaciódelpensamentpluralafricàentermesetnoterriorials,esconcretaenl’existènciad’un
espai,laregiódeTomora,habitadaalllargd’unampliperíodedetempsperpoblacionssoninké,
alsqualscalafegiragrupacionsmusulmanesimmigradesafinalsdelsegleXVIIocomençaments
del XVIII i procedents de la regió de Segu (prop del delta interior del Níger). Aquests
comerciantsesdevenirenundelsgrupsmésinfluentsdinsdelsSoninké.
CalafegirqueelpaísdeTomoraésconsideratcomundelsespaisdeformaciódel’ètnia
Khassonkéi,defet,nombrososclanskhassonkénohanabandonatmaiaquestazona.Elspoblats
khassonké estan dispersos per tota la regió de Tomora. Al cap i a la fí, les poblacions que hi
viuensóndellenguakhassonkéicomparteixenlamateixacultura‘objectiva’khassonké,peròno
pas,comveiem,lamateixaadscripcióètnica.Tambécalremarcarlapresènciad’unaimportant
influènciamalinkéalTomora,micaenmicafusionadaambd’altrescol·lectivitatsiambmenys
pesdemogràficalazona.
Per tal de completar el complex quadre etnosocial de l’àrea, hem d’afegir a aquesta
galàxiaculturaldelTomoralapresènciadeduesagrupacionsmés:ladelsDiogoramé,elsquals
poden ésser definits grollerament com a ‘mestissos’ de Peul i de Soninké, dedicats
essencialment a les activitats econòmiques de caire comercial però que no van acabar
constituintungrupmínimamentcompacte;iladelsMalinkéSussokho,immigrantsprocedents
delaregiódeBarintaque,talicoms’haindicatabans,vanfundaramitjansdelsegleXVIIIun
imponentregne.


Unitats múltiples, jerarquitzacions i espais sagrats

Laintegracióinternadelssistemessocialskhassonkénosuposàpas,comgairebéenlloc
al’Àfricanegra,unaassimilacióunilateraldelscol.lectiusculturalsenescena.ElsKhassonkévan
imposar el seu poder però de manera paral.lela als sistemes polítics anteriors, com una sort
d’estrat que no influenciava de manera determinant l’afaiçonament social de les col·lectivitats
autòctones.
AixífouenelcasdenombrosospoblatssoninkédelDiombokho,idelsudidel’estdel
Khasso (Gopéla, Fuluga, Sidibéla, Tomora): aquests països tributaris van reservar la seva
autonomiasotaelsseuscapsperòreconeixentl’autoritatsupremadelmanso(‘rei’)delKhasso
entermesd’altajustícia,guerraiimpostos.
Calremarcarquemercésalagrandiversitatinterna,condiciósine qua non delacohesió
social,elKhassovareeixirenlaresistènciaalssistemespolíticsdelaregiósociogeogràficade
l’altSenegal.Ladiferènciaéslabasedeldinamismesocialielfonamentdelbonfuncionament
sistèmicdelesenergiescol.lectivesquefacilitenlalluitacontral’entropia,contraeldesordre.És
aixícomespotentendrelaresistènciakhassonkédevantdel’islamització.
Enaquestsentit,resultasignificatiuquenofosfinsacomençamentsdelsegleXIXquela
religiómusulmanacomencésapenetrarenelsídelcorpusculturalkhassonké,imésteninten
consideracióqueelSudanoccidentalcomptavaambamplisespaisprofundamentimmersosen
el món islàmic des dels segles VIIIXII. De fet, aquests territoris integrats dins l’Umma
musulmanas’eixamplarenprogressivamentalllargdelssegles.
La integració sociocultural esdevinguda en terres khassonké es va efectuar mitjançant
mecanismes de forja de lligams comunitaris que estan clarament connectats amb la noció del
parentiu comú, que no per ‘inventat’, ‘mític’ o ‘artificial’ no deixa d’ésser eficaç en termes de
funcionamentcol.lectius.
Pel que sembla, hom considerava el conjunt de agrupacions que habitaven el Khasso
comunasolafamília.Defet,lespràctiquesmatrimonialsesrealitzavengeneralmental’interior
delmónkhassonké.Existiaunaxarxadelligamsmatrimonialsdinsd’unmateixpoblat,dinsd’un
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mateixpaísoentreelspaïsosveínsquecircumdavenl’espaikhassonké.Ielsbitanolu,famílies
unidespelmatrimoni,esdevienassistènciamútuaibunña(respecte)(Cissoko,1986:152).
A més, dins del sistema cultural khassonké existia la institució del sananxuya, molt
extesa entre un gran nombre de societats del Sudan occidental. El sanunxuya creava lligams
convencionals de parentiu ‘fictici’ entre els clans, permetent resoldre facilment les tensions
esdevingudesenelsídelasocietat.
La integració social dels diversos col.lectius del Khasso s’estructurava de manera
jeràrquica en el doble sentit del terme, és a dir:en el sentit etimològic (ierós, sagrat; arkheia,
ordre) i en el sentit polític, tot i que el gruix de les cosmologies negroafricanes apleguen
ambdóssentitsenun,doncsl’ordrecòsmicil’estructuraciósocialsónconsideratscomesferes
homòlogues,devegadesindissociables.
Demaneramésgeneral,calremarcarqueallòpolítichaestatestretamentimbricatamb
l’àmbitqueacordariemenqualificarcoma‘religiós’mancatsd’unmotmésadientientenedor.
Allò religiós, stricto sensu, és sinònim d’esforç col.lectiu, de voluntat social (Cabezas López,
2000:250).
Continuant amb els Khassonké, resulta interessant assenyalar que l’estructuració
sociopolítica del Khasso era l’aplicació a petita escala, stricto sensu, de l’esquema organitzatiu
delclandeBambéra.Cadacomunitatclànicoparentalcomptavaambunaaristocràciadirigent
vertebrada especialment a partir del segle XVII, els Mansadinolu. El monarca (manso) del
Khasso,era,persobredetot,l’anciàdelclandeBambéra,ilamonarquia(mansaya)noeraaltra
cosa que l’emanació concretat de les societats khassonké estructurades i jerarquitzades. La
mansaya fou el fruit d’una trajectòria històrica que parteix del sistema de clientela instaurat
entreelsimmigrantspeuldelFuluga,continuaambelcabdillatgeguerrerisesolidificaambla
lluitacontraelsenemicsexterns.D’altrescomponentsdiferencialsdelesagrupacionsclàniques
delKhassosónelsñamaxalo,gentsdecastaentreelsqualsdestaquen,perexemple,elsferrers
soninkéimoros,perfectamentintegratsdinslessocietatskhassonké,al’igualqueelsagricultors
d’origenSoninkéiMalinké.
Perunaaltrabanda,tambés’hand’incloureentreelselementsconstitutiusdecadaclan
alsjonolu,captiusqueconstituïenunestratsocialquedonavaconsistènciaiforçaalasocietat
khassonké. L’estatus d’aquest captius no era assimilable a l’esclavatge en termes moderns,
occidentals,sinóquecomptavenambdretsclaramentdelimitatsireconegutsqueasseguraven
lasevatotalpertanyençaalessocietatskhassonké(Cissoko,1986: 167).Finalment,nohauria
d’obviarselaimportantaportaciódelespersonesreclutadesentreelshoronolu,homeslliures
generalmentautòctons,descendentsdelsfundadorsdelspoblatsdelKhasso,ésadir,d’aquells
quevanduratermeelsprimerssacrificisoferitsalsgenisdellloc.


ELSDIAWARA:DINÀMIQUESPOLÍTIQUESIDIFERENCIACIÓ


Estructuració del poder i etnogènesi

En les fronteres septentrionals de l’àrea cultural Manding i més concretament en els
marges dels sistemes socials Soninké, va tenir lloc el sorgiment de l’ètnia Diawara, comunitat
humanaquetoticompartirambelsSoninkélamateixallenguas’estructurarendiferencialment
apartird’unatrajectòriapolíticaautocentrada.Defet,qualsevolètniaconstituïdaiconscientde
la seva existència tendeix a atorgarse una estructura política particular. Politogènesi5 i
etnogènesisónlesduescaresd’unmateixprocés.
ElsDiawarasónactualmentunpobleformatperunes100.000personesiconstitueixen
una sort d’enclavament ètnic dins d’una etnosfera6 predominantment Soninké. Els Diawara
s’agrupendinsdelesregionsdelKinguiidelBakhounou,zonesd’arrelamentdelesduesgrans
agrupacionsenqueespodendividirelsDiawara:elsSagonéielsDabora,respectivament.Per




33

tant, es tracta d’un etnosistema articulat essencialment mitjançant l’existència de dues
col.lectivitats socials amb processos de territorialització propis i en constant interacció, de
vegadesconflictiva.Però,talicomdeiaelsociòlegGeorgSimmel,l’oposició,lalluita,elconflicte,
és un mitjà per a conservar un relació en conjunt i una de les funcions concretes en les quals
aquesta relació existeix en realitat. Si qualsevol acció recíproca és una socialització, també el
combats’hauriadeconsiderarcomasocialització.IelcasdelsDiawaraésunabonamostra,ja
quelasevagalvanitzacióinternaésdeutoratantdelesrelacionsconflictivesambelseumilieu7
socialcomdelesprofundesinteraccionsesdevingudesdinsdelseuterritorietnocultural.
LatrajectòriadelahistòriapolíticadelsDiawaras’endegàambladerrotainfringidaals
Soninké (anomenats també Sarakholé per alguns autors). A continuació, els Diawara van
aconseguirresistirelsembatsdelapotentaglomeraciópolíticadeDiara,aixícomlesescomeses
efectuadesperleshordesdelSilatigui(‘rei’)del’imperidelTekrur,sistemapolíticcentraten
l’actualFutaTorodelSenegalseptentrional.Tanmateix,tambévanreeixirenelsenfrontaments
mantingutsambelsBàmbaraMassassiprocedentsdelaveïnaregiódelKaarta,ivanpresentar
una ferotge resistència a les tropes tekrurí d’ElHajj Umar. I els enfrontaments interns entre
SagonéiDamborahanarribataésserqualificatscomaguerrescivils,totiquesensearribara
extrems d’exterminació mútua, per la qual cosa aquests conflictes intraètnics poden ser
analitzats com a un signe evident del dinamisme i de la interacció sistèmica esdevinguda a
l’interiordelsespaissocialsDiawara.
Perunaaltrabanda,calassenyalarqueelsDiawaravansenyorejarunimportantreialme
queenelmomentdelseuapogeus’exteniadesdelWagadufinsalesribesdelriuSenegal,ides
delHodh(al’actualMauritània)finsalaribadelriuBaulé.Actualment,però,elterritoriètnic
delsDiawaralimitaalnordambelHodhmaliàimaurità,alsudambelscontrafortsdelaregió
del Kaarta, a l’est amb la zona del Bélédugu i a l’oest amb el país de Diafunu. Tot i la
relativamentpocaimportàncianumèricadelsDiawara,aquestsjaapareixencitatsal Tarikh El
Fettach,llibrequerecullnombrosesdocumentacionssocialsdelSudanoccidentaldelsegleXVI.
De fet, el capítol tercer d’aquesta obra està totalment consagrat als Diawara (N’diaye, 1970:
348).


Sagoné i Dabora: col·lectius diferencials dins de l’etnosistema Diawara

Pel que fa als dos grans grups diawara, els DiawaraSagoné, habitants de l’àrea del
Kingui, han constituit una sort de confederació composada de set clans: Bandiuguka,
Farengalika, Mokotika, Aïsseka, Sambuka, Ualika i Damanka. Els darrers quatre estan
històricamentagrupatsenunsolclananomenatHarimakhanka.
Hom troba illots ètnics de Diawara Sagoné repartits per diverses regions veïnes: al
Kaarta,alSangahitambéalazonadeDiala.Mencióapartmereixl’illaetnoterritorialdiawara
sagonéquehabitaenlaregiódelGidimakha,tantalazonamauritanacomalamaliana.Aquesta
comunitatètnica,ambelsseusdeupoblats,formenunclandiferencial,seguramentproductede
l’aïllamentsocialalbellmigd’unaatmosferaculturaldistintadeladel’àreadegènesiètnicadel
conjuntdesocietatsDiawara.
Elcompartimentd’unmateixindretterritorialitzat(ésadir,dotatdesignificatsocial)a
mesuraques’hiinseriensignificacionscompartides(elconsenséslacondiciódelsentit),afegit
al ‘coneixement’ (en sentit literal) dins d’un territori determinat, i unit a la subsegüent
instauraciódellaçosprofundsentreelshabitantsd’aquestpetitenclavamentètnic,acabenper
generar vincles consanguinis. Tant se val que es pugui tractar del que de vegades s’anomena
‘parentiufictici’:l’importantésqueelmecanismedefusióenbaseaconceptesparentalsreeix,
és efectiu en termes d’intel.lecció i d’integració comunitària. Tot això desemboca en el fet que
aquestacomunitatsocialaïlladaconstitueixiunaformacióparentaldecaireclànicqueportael
nom de Sambu Kissimaruka, és a dir, ‘els néts de Sambu’, fundador del clan Sambuka abans
esmentat.
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Pel que respecta als DiawaraDabora, aquests són força menys nombrosos que els
Sagoné,iestaninstal.latsensetpoblatsdelaregiódelBakhunu.PeròtambéelsDiawaraDabora
constitueixenalgunesillesètniquesend’altresespais.Entrobemdospoblatsindependentsala
zonadeNioroduSahel,unaltreal’àreadeSikasso,id’altrespoblatsDaboraestanescampats
pelFuta,elBoundou,elSenegalifinsitotGàmbia,enconcretaKoumbidia.

El conjunt etnosistèmic8 diawara s’ha organitzat, a més de en la divisió ja comentada
entreDaboraiSangoné,enbaseacincgranscategoriessocialsclaramentdistintes,fentseressò
d’un sistema d’organització políticocultural extés per àmplies àrees del Sudan històric: 1)
guerrers nobles i terratinyents, tots d’arrels diawara en base a la reclamació d’un ancestre
comú; 2) persones d’origen noble però no de ‘sang’ reial, i que són els primers aliats dels
precedents.Entreaquestadarreracategoriasocialhompottrobarpersonesdediversosorígens
ètnics:Kagoro,BallonképrocedentsdelCayor(al’actualestatdelSenegal),iSoninkéinstalatsa
laregiódelKinguiabansodesprésdelsorgimentdelsDiawara.3)marabuts(modinou)agrupats
endiversesfamílies,comaraelsHaïdara,ientreelsqualsdestacavenpelseugranpesespecífic
elsnoblesSoninké.4)Nyamakala(gentsdecasta),entreelsqualstrobemcastesd’origenpeul.
5)elsKomou(captius).L’unitatsocialambmésvitalitatdelmóndiawaraéselpoblat,comabans
d’ha insinuat, i els lligams territorials i, per tant, socials, instaurats entre ells han pres
tradicionalment la forma de veritables confederacions comandades per un cap general que
portavaeltítoldeDiamangoumé(dediaman,‘conjunt’,igoumé,‘cap’,‘mestre’).
Comveiem,l’heterogeneïtatsocialéslapautadominant,uncopmés,enlesfronteresde
l’àreaculturalManding.Ladiferència,doncs,norepresentapasunobstacleperalasociabilitat,
peralaGeselligkeitsimmeliana,sinóque,anselcontrari,constitueixelpuntdepartidadetot
funcionament social, ja que resulta fonamental per a facilitar certes dinàmiques bàsiques:
marcar diacríticament els col.lectius, delimitar els fluxos socials, crear espais de comunicació,
possibilitarl’interrelacióentreelementsdiversosigenerarsinergiesquedesemboquinennous
processosdediferenciació.


L’ESPAIDELWASULUN:ELSRITMESD’UNAETNOGÈNESI


Els Wasulunka constitueixen un sistema etnosocial format per agrupacions socials
d’orígen peul instal.lades des de fa força temps (potser des del segle XV) a la zona de l’alt riu
Sankarani que hom coneix  com a Wasulu, és a dir, les actuals regions de Kankan, Kérouané,
Beyla,SiguiriizonescontígüesdelsestatscontemporanisdelMaliidelaCostad’Ivori.
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Aquestescol·lectivitats,antanydellenguaiculturapeul,vansedentaritzarsedemanera
progressiva i van fusionarse amb els Malinké i Bàmbara ‘autòctons’. Com a resultat, els
Wasulunka van acabar constituint un etnosistema de parla manding amb un mode de
subsistència basat en la combinació de l’agricultura i de la ramaderia, veritable petjada
mnèsica9delsllunyansancestrespeulisignediferencialdelluridentitatcol.lectiva.
Probablement el francès Caillié exagerà el cantó idílic de la vida rural dels Wasulunka
quanelsva‘descobrir’l’any1828,peròsemblaevidentqueaquestpaísd’agricultorsramaders
gaudiad’unacertaprosperitat.Lapersonalitatètnicadelazonaestavamarcadaperunhàbitat
dispers,excepteenperíodesdecrisi,iperundialecteoriginalqueelshidonavauna‘plaça’dins
delconjuntmanding.
No existia cap centre musulmà important entre aquests ‘animistes’, i les grans rutes
comercials contornejàven llur territori per l'oest o per l'est (Person, 1968: 192). En aquest
sentit,calsubratllarquel’aïllamentrespectedelsfluxosdetransportdemercaderiesinfluíenla
condició ‘animista’10 dels Wasulunka, ja que l’islam era la religió predominant entre la gran
majoria de poblacions dedicades a les activitats mercantils, com ara els diversos col.lectius
ètnics agrupats sota l’etnònim ‘Jula’. Però aquest aïllament era, ensems, físic i social: per una
banda, les barreres físiques només són obstacles quan estan socialment considerades com a
tals;perunaaltrabanda,l’ambientfísicimposa,indefectiblement,unasèriedeconstrenyiments
que no poden ésser obviats. Tal i com afirmava el geògraf Pierre Vidal de la Blanche, la
influència de l’ambient, del milieu, se’ns revela mitjançant una massa de contingències
històriquesqueencobreixen,que‘amaguen’aquestainfluència.


Representacions, diferències, identificacions: quelcom més que meres invencions


El país dels Wasulunka comptava amb una profunda heterogeneïtat social. Les
diferenciacionsinternesdinsd’aquestterritoripotserhanestatlaraódefonsquel’hihadonat
tanta força devant de l’ambient circumdant i en front de les pressions externes. De fet, els
Wasulunkanohanestatpasunblocsocialuniformeiestàtic,sinóunamenadeconstel.lacióde
petitesagrupacionshumanesenconstantmovimentdesístolediàstole,movimentlesfronteres
delqualconstituïenelterritoridelWasulun.Comjas’hacomentat,abansdel’arribadadegrups
peul, aquest territori estava poblat per Bàmbara, és a dir, per col·lectivitats de camperols
guerrersdereligió‘pagana’idellenguadelafamíliamanding,aixícompergrupsdeMalinké.
Al’igualquesucceíalaregiódelKhasso,l’arribadaalWasulundepoblacionsd’orígen
peul va tenir lloc en forma de successives migracions que coincidiren, per exemple, amb la
caiguda de l’imperi del Mali, la construcció del bastiment imperial Sonrai o la gran onada de
moviments de població peul esdevinguda a l’Àfrica occidental als segles XV i XVI, encapçalats
perllurcap,KoliTengela(Amselle,1987:479).
AlaprimerameitatdelsegleXVIII,unajihadencapçaladaperpeulislamitzatsvagenerar
la fugida de gran quantitat de poblacions autòctones del Futa Jaalon, és a dir, Jaalonké, Baga,
Konyiagui, Bassari, Badyaranké, Tyapi i Pulli. Aquests darrers eren nòmades d’orígen peul,
gairebétots‘animistes’,ivanescullirelWasuluncomaterrad’assentament,generantunasèrie
de llinatges que encara perduren avui en dia en aquesta zona, fruït de la seva integració en
l’ètniaWasulunkaemergent.

Com a d’altres llocs, aquesta fusió va esdevenirse a partir de l’instauració de lligams
socials amb els autòctons, concretats en els matrimonis amb les dones autòctones de parla
bàmbaramanding,aixícomenlasedentaritzacióprogressivaienl’abandonamentdelallengua
peul. Tot i això, les pràctiques ramaderes van continuar presents, donant una fesonomia
diferencialalpoblamentdelazona.
A mitjans del segle XIX, entre el 1850 i el 1855, l’unificació dels col.lectius socials del
Wasulun va respondre a l’amenaça que els suposava l’empenta islamitzadora present en tota
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l’àreadelSudanoccidental.LafusiódelamiríadadepetitsespaispolíticsWasulunkatambéva
tenirllocdurantlesguerresesdevingudesalazonaalllargdelsanys18661867i18731874.
Per tant, la gènesi dels Wasulunka és deutora, en gran mesura, de la necessitat de reivindicar
una especificitat respecte d’altres sistemes socials, responent a un dispositiu psicosocial
d’aglutinaciódeconsciènciaiaunalògicadebastimentdefronteres,einesculturalsemprades
per les societats polítiques per tal de marcar una diferència. L’etnicitat Wasulunka és, doncs,
unarepresentaciópolítica,comtoteslesetnicitatsicomtoteslesnacions,peròaixònohauria
de servir d’excusa per a qualificar l’ètnia en qüestió com un mer concepte buit sense referent
‘real’.
Unarepresentaciónoésunaenganyifa,sinóunmecanismedeconsciènciaqueaportaun
índexderealitatiquefuncionaentantquereeixenlatascadeproveirdesignificacióelmóni
de moure a l’acció, generant realitats factuals, empíriques. Encara diríem més: tota
representacióéspràcticaimotriu.Larepresentacióno‘representa’pas,noreflexaunobjectei
un subjecte que existirien sense ella: ella, la representació, és l’objecte i el subjecte, ella és la
realitatmateixa.Larepresentacióésl’ésseril’ésseréslarepresentació.


ELSKISSI:PARADIGMADELAFRONTERITZACIÓSOCIAL


ElsKissihanestatinclosos,sovint,entreelspoblesanomenats‘paleonigrítics’,nomsota
elquals’hatractatdepresentarunseguitdesocietatsafricanes(1)basadesensistemespolítics
noestatals; (2) fortament refractàries a l’Islam; (3) profundament ancorades en llurs refugis
forestals i muntanyencs mitjançant complexos sistemes semàntics de territorialització, procés
íntimament lligat als mites vehiculadors de les cosmologies d’aquests pobles. Els grups
identificats l’etnònim ‘Kissi’ presentaven una gran heterogeneïtat interna, articulantse
bàsicament en petits poblats (de 50 a 200 habitants) que es distribuíen per la savana tot
alternantllursespaisambelsocupatspelsboscossagrats.
DemanerasimilaralquesucceïaentreelsWasulunka,elsKissiconstituïenunaveritable
galàxiaformadaperpetitssistemessocials.Alesfrangesseptentrionaldellurterritori,l’unitat
política era el poblat, i quan més s’avançava cap al sud més petits resultaven aquests poblats.
Treso,comamolt,quatrepoblatsestavenunitsperunacomunitatdeculteideclananomenada
kale, formant una aliança que prenia forma en una zona de seguretat d’uns pocs kilòmetres
quadrats.ElscabdillatgesqueelsfrancesostrobarenalnorddeldominiKissiquanhiarribaren
el1893eren,enlasevaimmensamajoria,fruitdelesràzziesdutesatermepelsKurãnkoalllarg
delsegleXVIII.
L’economiadelsistemessocialskissiesbasavafonamentalmentenl’agriculturaricícola,
aixícomenelcultiudelapalma.Elcaféilakolaerenelsproductesdestinatsal’exportació,toti
quel’economiadesubsistènciaeraconscientmentmantingudacoma baseinfrastructural.De
fet,ladensitathumanaeraforçaelevadaenelpaískissi,però,contrariamentaalgunesteories
reductivistes,l’economianoerapas‘oberta’,mercantilitzada,sinóextraordinariament‘tencada’,
autosuficient. Com ja s’ha comentat, més enllà de la zona d’aliança entre uns quants poblats,
l’inseguretatcomençava,perlaqualcosal’espaiaonexerciractivitatsdeproducciód’alimentsi
de queviures restava forçosament restringit. Per tant, l’estructuració social, derivada d’un
sistemad’ideescomunitàriamentreconegutid’unalògicaculturaldeterminada,conscientment
mantinguda pels diversos col.lectius, regulava l’activitat econòmica i exercia una funció
homeostàtica,equilibradora,integradora,delscanvisesdevingutsatravésdeltemps.
Enaquestsentit,DenisePaulmeremarcavaelfetqueelsKissimantenienunaimbricació
gairebé orgànica amb el seu poblat natal, i observava com era de sorprenent que nombrosos
homes que tornaven al país kissi després d’una absència de diversos anys rebutgessin els
‘avantatges’ materials que havien conegut. Aquesta actitud ‘conservadora’ s’explica pel
mantenimentdelesinstitucionseconòmiques,socialsireligioses,queconstituïenunentramat
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sociocultural basat sòlidament de el culte dels ancestres (Paulme, 1960: 78). Novament
constatem, doncs, la importància del sistema de pensament religiós en l’estructuració
comunitàriadelspoblesafricans.Elpetitmóndelpoblat,veritablenuclivitalaons’expressai
d’on deriva tota la cosmologia kissi, constitueix un territori a on s’inscriuen visiblement els
geosímbols,elsllocsd’articulaciócomunitària.Així,eltungo,espèciederefugisensemurssituat
albellmigdelpoblationelshomesgranss’hireunienambfreqüència,éselcentredelavida
social,llocdetrànsitconstant,zonadereuniódelapetitacomunitatvilatanaiespaid’aixopluc
del’altarfamiliar(mandu).Unaltregeosímboléselluandesola,llocaïllatenmigdelasavanao
enunracódelbosciformat,segonselscasos,perunagranrocaoperunarbrededimensions
enormes.
En tots els casos, els luande sola constitueixen una sort d’enclavament ritual a on
dipositar ofrenes, pregar pel bon ritme dels cicles agraris i servir com a signe que remeti a
l’ancestrefundadordelllinatge,delqualelluande solaenseriaunllegat.Caldestacar,doncs,la
importància que té el fet de fixar territorialment la memòria col.lectiva, de generar llocs de
conjunció i de desplegament de les forces que cohesionen la vida comunitària.  Ja deia el
sociòleg francès Auguste Comte que l’equilibri mental (en aquest cas, de la psicologia social)
resultadelfetqueelsobjectesmaterialsambelsqualshomentraencontactequotidiàtinguin
unacertaresistènciatemporal,funcionincomapuntsd’ancoratgeiofereixinunacertaimatge
depersistènciaid’estabilitat.
Totamemòriacol.lectivaesrecolzaenimatgesespacials,itotacohesiósocialnecessita
formes materials, físiques, figuratives, sota la qual es representi a les imaginacions una sort
d’energia difosa que, només ella, és l’objecte veritable de culte. L’univers kissi i l’africà en
general, a l’igual que el d’altres cultures, està travessat i animat per un cert nombre de forces
que són derivacions diferencials dels principis vitals, i quan diem que aquest principis són
forces,noagafemelmotenunaaccepciómetafòrica:actuencomaveritablesforces.Tambésón,
en algun sentit, unes forces materials que engendren mecànicament efectes físics (Durkheim,
1986:208).


Fronteritzacions i geohistòria ètnica


L’espai social Kissi ha cristal.litzat en un territori de gran fondària històrica que pot
ésser comparat, metafòricament, amb una mena de vessant semàntica  que ha recullit els
materialsculturalsaportatspelsfluxossocialscircumdantsielshadonatunaforma,unaGestalt,
diferenciada.De facto,ungrup humà determinatresisteix entant queaconsegueixretrobar el
seuanticequilibrienunescondicionesnoves(Halbwachs,1968:138).
AaixòhipodemafegirquelesfronteressocialsdelsKissiambelsveïnsKurãnko,com
gairebé sempre passa en casos de fronterització de llarg recorregut cronològic, han generat
sistemessocialsoriginalsquesónunamenadesíntesidelaconfluènciadetotsdospobles.Així,
elsLele,illotètnicalbellmigdelterritoriKissi,sónunasortdepoble‘mestís’deKissiiKurãnko
o, millor encara, una nova estructuració ètnica, un sistema cultural diferenciat generat per la
interacció en un lloc i temps donat entre poblacions Kurãnko i agrupaments Kissi. De fet, els
LeleparlenunallenguamoltproperaaladelsKurãnko,peròtantllurculturamaterialcomllur
organitzaciósocialésidènticaaladelsKissiseptentrionals.
Alslímitsorientalsdelterritorilelehomtrobaungrupdepoblatsaonlallenguakissi
semblanohaverceditalaparlalelefinsabenentratelsegleXIX.Enaquestaàreadefrontera,
zonad’interrelacióentreLeleiKissi,sorgíunanovacomunitatètnica,elsLundi(Person,1968).
A l’àrea fronterera entre Kissi i Kurãnko no només es van produir fenòmens de creació
identitària,sinóprocessosd’amalgamacióètnica,defusió.En concret,un seguitd’agrupacions
socials Kurãnko van instal.larse en territoris kissi situats a la frontera ètnica entre ambdues
societats, coincidint amb les ja esmentades ràzzies Kurãnko del segle XVIII. Aquests grups
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d’orígen Kurãnko, establerts dins d’una atmosfera etnosocial Kissi van ésser plenament
assimilatsenaquesta,adoptantlallenguaielscostums,peròrenovantdecisivamentl’estructura
políticaigenerantorganitzacionsdepoderquehomacordaenanomenarcabdillatges.Unbon
exempledelaimportànciaquearreuisemprehantingutlesaportacionssocialsexògenesenla
dinàmicadelestrajectòriesconcretesdelssistemesculturals.
Fent un breu incís, s’ha de subratllar que una ètnia, un grup etnosocial donat, un
etnosistema,endefinitva,ésquelcommésqueunreguitzelldepòsitsculturalsdiversos.Calno
confondre la gènesi d’una societat a partir d’elements de diferent orígen amb l’estructuració
actuald’aquestamateixasocietat.Els70.000Lelequeviuenavuiendiaalbellmigdelesterres
Kissiatresorenunafortaconsciènciaètnica,ésadir,unapregonavoluntatdediferenciacióque
esrecolza,perexemple,enelfetdeformarpartdel’Ummamusulmanaencontraposicióalgruix
delsveïnsKissiiKurãnko.
Mésconcretament,elsKissidelnordhanestatfinsacertpuntaïllatsdelsfluxossocials
exteriors, malgrat el veinatge secular dels Kurãnko, i sabien defendre’s perfectament tot i llur
extremadivisióinterna.Aprofitavenadmirablementl’aixoplucproporcionatperlesmuntanyesi
elsillotsboscososdelseupaísiestavenbenavesatsenlatascadefiltrarlesinfluènciesdeles
cultures estrangeres per tal d’adaptarles a llur estructura social. Tot i que el país kissi es
trobavaacavalldelsvessantsdel'AtlànticidelNíger,iqueriusimportantscomelNyãdãoel
Makhona neixen en aquestes terres, cap ruta comercial no travessà la zona abans de l’era
colonial.
Tal i com ja s’ha comentat, el món manding, representat aquí pels Kurãnko, estrenyia
fortamentelsKissiseptentrionals.Eltraçattortuósdelafronteralingüístican’ésuntestimoni
evident. A l’est del riu Nyãdã, els Kissi es van defendre pam a pam, mentre que els Toma, un
grupètnicveí,vancedirbruscamental’empentaKurãnkoalllargdelsegleXVIII.Méscapal’est,
encanvi,uncertenfonsamentdelespoblacionsKissivatenirllocprobablementversfinalsdel
segleXVII,quanelsKurãnkovanpodertravessarl’altriuNyãdãiatençar,capalsud,lavalldel
Mafintsa,alvessantatlàntic.ElqueresultaevidentésquelafronteritzacióKissi,enaquestcas
ambelsKurãnko,haestatpresententantqueelslímitshanromàsfuncionalitzats,ésadir:que
les funcions de les fronteres, centrades en tasques de provisió de significacions socials per a
l’accióil’afaiçonamentcomunitari,hancontinuatreeixintdemaneraeficaç.Així,elscabdillatges
sorgits en l’àrea limítrofe entre els sistemes etnosocials Kissi i Kurãnko van tenir una vida
relativamentefímera,jaqueelspetitscabdillskissiestrobavenenestatdeconstantinsurrecció
contraelssobiranskurãnko.


CONCLUSIONSOBERTES:


Enelnostrearticlehemtractatdemostrarqueelsetnosistemesafricans,al’Àfricaialadiàpora
(en el nostre cas, a Catalunya) poden ésser analitzats mitjançant un enfocament sistèmic que
consideri que les societats humanes són organitzacions de sistemes canviants en interrelació
ambelseuentornitambéambelseuinterior,semprepluralitambémetamòrfic.Unapostura,
doncs,ques’inclinacapaunamenad’ecologiahumana,ésadir,política
Ensexpliquem:peruncantó,seriaraonablesuggerirquetotainteraccióitotintercanvisocial
crea un camp de poder; per un altre cantó, resulta plausible afirmar que qualsevol comunitat
humanadiferenciadaesconstitueix,s’afaiçona,esdónaformaasímateixa,ihofamitjançantun
procéspolíticenelsentitmésliteraldelterme,ésadir,realitzantunalluitaconstantcontrael
desordre,digerintl’entropia11pertald’alimentarirecrearlasevapròpiaestructuracióinterna.
Pertant,jaquetotasocietatésfruitiproductederelacions,iquetantlesrelacionscom
les societats són intrínsecament polítiques, no seria menyspreable apostar per una lectura de
l’etnicitatidelesrelacionsentrepoblesentermesd’ecologiapolítica.Unacosa,però,s’hauria
deremarcar:totiqueelpaperdelmedisocial,delmilieu,ésmoltsignificatiu,nohemd’atorgara
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les relacions exògenes el rol determinant en els processos analitzats. De fet, això és que s’ha
vingut fent sovint amb les societats africanes, considerades com a societats passives, inerts,
sensevoluntatpolítica.
Talicoms’havistenelsexemplesesmentatsalllargdelnostrearticle,enl’entorndeles
consciències existeixen d’altres consciències col.lectives però, tot i amb això, el procés de
reproducciópropidelsistemaésutilitzablenomésinternament.Assistim,doncs,aunadinàmica
d’autopoiesis12,designacióproposadaperHumbertoMaturanaiFranciscoVarelapertaldefer
esment a la importància dels processos autorreferencials, autoorganitzatius, en qualsevol
sistema.
També hem vist com la voluntat de diferenciació intergrupal resulta bàsica en aquest
procésd’etnogènesicontínuaques’observaenlesètniesafricanes.Totacomunitatètnica,defet,
fa referència a sí mateixa mercés a l’aglutinació de consciència derivada de la diferenciació
respecte d’un entorn social donat. Com diu el sociòleg Niklas Luhman, “incluso la mismidad
(Selbst),tienequeserintroducidapordiferenciación”(Luhman,1998:33).
En l’àmbit negroafricà que podriem anomenat com a ‘tradicional’13 (o, millor, pre
capitalista),laidead’associarunterritoriespecíficaunaètniadefinidaperlasevallenguaera
alienaalessevesconcepcionspolítiques,indefectiblementlligadesalsconsensoscosmogònics.
Allòpolític,inopaslallengua,ha estatgairebésempre elgranmoduladordelesagrupacions
etnoculturalsafricanes(i,perextensió,humanes).
Tota identitat col.lectiva constitueix no pas una estructura tencada i mancada de
dinamisme, sinó una organització sistèmica en contínua reestructuració, en permanent
etnogènesi. I aquest procés també es caracteritza per oferir una certa resistència a les
perturbacionsexternes,ésadir,ésunfenomenpolíticentantquepresentaunalluitacontrael
desordre còsmic i social, realitzant un seguit de funcions que resisteixen als processos que
amenacen de mort les formacions socials, reduint les dissensions existents en l’interior d’un
sistema social donat i limitant els efectes modificadors que comporta l’acció del temps
(Balandier,1971:70).
Un altre dispositiu que fonamenta una comunitat ètnica concreta és el que marca una
compartimentació de valors, entre els quals cal colocar plenament les fundacions simbòliques
delterritori.
Unaidentificacióimplicasemprelacompleciód’unfitabàsica:lasocialització,ésadir,
l’eficàcia de la seva funció simbòlica, la creença col.lectiva en les virtuds significatives d’un
seguitdematriussocialsespecífiquesquecondensenifusionenlesconsciènciesideterminenla
cohesiódelgrupalvoltantd’elles.
La territorialització, imbricada de manera unívoca amb la socialització, és un aspecte
bàsic de l’estructuració etnosocial. De fet, la territorialització dota l’espai físic de significats
socials. El procés territorialitzant no implica, però, una apropiació tridimensional de la terra
que,comenelcaseuropeu,desemboquienunaabsolutitzaciódelesagrupacionsètniquesi,per
tant,delterritori.
Les dinàmiques de fronterització, els processos d’amalgamació ètnica, les funcions de
socialització lligades a l’espai que hem vist al llarg d’aquest article, estan fonamentades, cal
repetirho,enlasemiosi,ésadir,enlasignificació.Iaquestasemiosiescentraenunasèriede
dispositiussimbòlicsqueincorporenlesinformacionsilestransmeten.
A més d’articular i de regular les relacions socials, els pols simbòlics converteixen el
territorienunasortd’arxiuculturalperò,també,enungranmecanismed’interaccióenelqual
es desenvolupen significats, tensions ordinatives, comportaments eficaços i/o legítims. I
aquestacomunicacióintergrupaltécomabasel’existènciadediferències,resultatdelavoluntat
de diferenciació de les agrupacions en presència i condició sine qua non de les dinàmiques
culturalsafricanes.
Les accions col.lectives s’esdevenen, sempre, en algun lloc, en un territori donat. El
territoriésunespaicurulldesignificacionsgeneradespelsdesignadorssimbòlicsprojectatsper
lasocietat,laqual‘fabrica’elterritoriensemsqueaquestinflueix,deretruc,enelfuncionament
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delareproducciócultural.Entantqueelssistemessocialssónconjuntsdinàmicsiinternament
heterogenis, llur territorialització ha de reflectir aquest fet. Així, l’espai tel.lúric14 està
diferenciat en unitats de significació, en llocs específics. Els clivages que es deriven d’aquesta
territorialitzaciódiferencialilesfronteresquedónenformaalterritoriformenlabaseperala
interrelació social i, formades a partir de les pressions exteriors, ens trobem enfront de
constel.lacions culturals dinàmiques amb potencials mitjans d’apaivagar i d’integrar els fluxos
quetranspassenelsfiltresfronterersdelsistema.
Talicomenshodemostrenlesdiversesculturesafricanesfrontereresquehemanalitzat
succintament, les societats es nodreixen dels ‘disturbis’i elements procedents dels seus
ambients socials externs: tot integrantlos dinàmicament dins del seu sistema poden
autorregularllurestructuradiferencialeneltempsienl’espai.
En conseqüència, no estem devant de blocs culturals uniformes i homogenis, sinó
enfront d’etnosistemes, és a dir, d’unitats múltiples, d’estructures socials complexes,
interrelacionades i canviants, metonímiques i diverses, internament plurals, que només
existeixen en l’acció social i en la praxi, que estan en interacció constant amb les condicions
reals d’existència on s’ubiquen, i que sempre estan dotades d’una pensem que innegable
capacitatdegenerarrealitats,decrearsentit,decanalitzarl’accióidecohesionarlaconsciència
col.lectiva.
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1.Enlesllengüesdelafamíliamandingelsufixyaexpressal’estat,elfetd’ésser.Així,el
termeXaasonga-yaestraduïblecom‘elfetd’ésserKhassonké’,ésadir,lescaracterístiques
ètniquesdelsKhassonké:lallengua,elscostums,elcomportament,etc.

2. Segons la nostra perspectiva, el mot ‘informació’ remet necessàriament a l’ordre o la
formaqueesdetectaentotamatèriaoenergia(in-formació).Aquestaordrenació,aquesta
forma particular, resulta un dispositiu cultural motriu, doncs mou a l’acció, genera
activitat,promoucomportamentsfactualsquetenenenaquesta‘informació’lluresquema
dereferència.

3. El terme ‘ecumene’ és, seguint l’antropòleg nordamericà Igor Kopytoff, una regió de
persistent interacció i intercanvi cultural al llarg d’un període cronològic de significativa
fondària.

4. El rol d’intermediació entre esferes diferenciades resulta bàsic en la gènesi i
mantenimentdecertesestructuracionssocials.Defet,aquestafunció,plenamentmarcada
perlamediummitat,ésassimilablealafiguradelpontodelacintadetransmissió:talha
estat el paper de moltes societats humanes que han catalitzat les forces socials en
presència mercés a llur caràcter fronterer. Aquesta posició privilegiada els ha permés
lligar,connectar,traduir,vehicularicommutarelscodisculturalsielssistemessimbòlics
dels grups socials que es posen en contacte gràcies a aquesta funció de vincle que
caracteritzaadeterminatscol.lectius(CabezasLópez,2000:417).
5. Per ‘politogènesi’ entenem el procés de creació d’un sistema polític donat, no
forçosament de caire estatal. Per tant, emprenem el mot ‘polític’ com ho feia l’etnòleg
Marcel Mauss, és a dir, en el sentit socràtic del terme: l’afaiçonament, la regulació, el
mesurament i la direcció dels diversos mòbils el conjunt dels quals constitueix una
societatdiferenciada.

6. El concepte d’etnosfera fa referència a una sort d’atmosfera social concreta, a un
ambientculturaldeterminat.Unaetnosferaéselsistemaqueformal’etnosistemaambel
seuambientfísicisocial(CabezasLópez,2000).

7.Lanociódemilieu(etimològicament:mi-lieu,‘lameitatd’unlloc’)designa,totallunyant
sedelseuorígensemànticprimigeni,elcontornsocialifísicd’unlloc.Eltermeés,doncs,
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sinònim d’environnement, de medi ambient, d’espai que envolta i que actúa sobre una
societatconcreta.

8.Elterme‘etnosistema’ésunneologismequehemcreatpertalderepensarlesanàlisis
de les identitats socials lato sensu. En poques paraules, un etnosistema es refereix a
aquella constant social que respon a invariants de funcionament sistèmic (ergo,
interrelacional) i que es genera i es manté mitjançant el consens existent sobre la
plausibilitat de l’eficàcia simbòlica dels processos de diferenciació. Els etnosistemes
funcionarienenbaseaunadialècticadefusióidefisió,posseïntfronteresquefiltrenles
relacionssocialsambd’altressistemesidesplegantunatrajectòriaeneltempsrecolzada
enpuntsterritorialsqueligaranteixenunacertaduradaicohesió(CabezasLópez,2000:
568570). Mitjançant la noció d’etnosistema es tracten de superar les diverses carències
metodològiques i conceptuals que comporta l’utilització de les clàssiques classificacions
quetaxonomitzenjeràrquicamentelsetnosistemeseneltempsil’espaimitjançanttermes
com‘nació’,‘grupètnic’,‘subgrupètnic’,‘etnonació’,‘tribu’,‘poble’,etc.

9.Ésadir,latraçavisible,perceptible,querecordaelsorígenspeuldelsWasulunkaique
configura una certa especificitat etnoterritorial a aquest espai social. De fet, tot sistema
identitari es basa en una certa memòria col.lectiva, en una constant autoreferència
mnèsica(delgrecmnmh,‘memòria’,‘record’).

10.‘Animisme’ésuntermeàmpliamentempratenlaliteraturaantropològicaiforçaestés
end’altrescampssemàntics.Siesfaunconvenientbuidatgedelasevacàrregapejorativa,
es podria considerar adient emprar aquest mot per tal de fer referència a les religions
africanestradicionals,lligadesprofundament alaterraiproveídesd’un potent vitalisme
entermescosmològics.Noéscasualqueelterme‘animisme’remetidemaneradirectaal
llatíanimans,‘viu’,‘vital’.Pertant,estractadesistemesreligiososqueconsiderenelmón
comadotatdevidao,millorencara,aprecienquetotselséssersatresorenunaforçavital,
unaenergia,queflueixdelcosmosiquecirculapelselementsdiferencialsdelanaturalesa
i,pertant,delasocietat.

11.Elconcepted’entropiafareferènciaaladegradaciódel’energiaodel’ordre(delgrec
en
o , ‘canvi intern’). Tal i com subratlla la segona llei de la termodinàmica, tot
moviment tendeix a augmentar l’entropia, és a dir, disminueix la diferència i es dissipa
l’energia. Per tant, l’entropia és sinònim de ‘desordre’, de ‘caos’, de desestructuració,
d’homogeneïtzació.....

12. Els etnosistemes africans són autopoiètics ( u , ‘per sí mateix’; o, ‘edificar’,
‘construir’), és a dir, són sistemes amb estructures canviants que segueixen uns
desplegamentscronoespacialsmitjançantlasevainteraccióambelmedi,peròqueregulen
aquestes relacions en termes interns, o sigui, en funció de les matrius normatives del
sistema.Aixòestàenclaraiconscientcontraposiciórespectedelainsistènciaquesovint
s’hafetenelroldeterminantdelesinfluènciesexteriorsenelsprocessossocialsafricans
(perexemple,lavisiódelesètniescomamera‘invenció’delesautoritatscolonials).
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13. Força sistemes socials i religiosos africans considerats com a ‘tradicionals’ han estat
instrumentspolíticsdelsgovernscolonials,ila‘modernitat’noéspasunfenòmenrecenta
l’Àfrica, sinó que es remunta en alguns casos als segles XVI i XVII, amb l’impacte del
capitalisme, el comerç d’esclaus a través de l’Atlàntic, les activitats dels missioners
cristians i les formes burocràtiques de govern imposades per l’Estat colonial (Morris,
2009:205).
14. Quan parlem d’espai tel.lúric estem fent referència de forma implícita a la Terra,
especialmentalesenergiesinternesdelaTerra.Defet,elmotprocedeixdirectamentde
Tellus, deessa Terra (versió romana de Gaia, deessa grega homòloga). Com s’ha
comentat,la lògica negroafricana ‘tradicional’ està profundament en connexió simbòlica
ambaquestespaitel.lúric.
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ENTITATS VINCULADES AMB L’ÀFRICA.
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ACRS
Associació Catalana de Residents Senegalesos
C/Comerç,42(cantonadaambc/Princesa)
Barcelona
Telf.935510542
associacionsenegal@yahoo.es
contact@senegalesos.org
www.senegalesos.org





L’AssociacióCatalanadeResidentsSenegalesos(ACRS),treballadesdefa20anysperala
inserciódelssenegalesosenlasocietatbarcelonina.
Lanostratrajectòriacomençael1988posantelsfonamentsd’unaorganitzaciódinàmicai
solidària.Desde1995portematermeaccionsdesolidaritat,d’assessoramentiajudaala
inserció social i econòmica, organitzem activitats per promoure el coneixement de la
cultura senegalesa a Barcelona, participem en projectes de codesenvolupament entre
SenegaliCatalunyaidesde2001l’associacióésobertaatothom,amicsisimpatitzants.


Necessitemvoluntarisper:

x Col·laborarambnosaltresenl’organitzaciód’activitats(jornades,seminaris,trobades,
festestradicionals).
x Ajudarnosenlarecercadefinançamentperpoderduratermeelsnostresprojectes
decodesenvolupament.
x Donarnos suport en les tasques administratives de redacció i presentació de
sol·licitudsenlesconvocatòriesdesubvencionsdediversesentitats.
x Editarimanteniractualitzadalapàginawebdel’associació.
x Ferdifusiómitjançantcorreuelectrònicdelesactivitatsqueorganitzemalesentitats
publiquesiprivades.
x Fer l’acompanyament social per a la inserció social i cultural dels senegalesos a
Catalunya.
x Fer intercanvi lingüístic amb els senegalesos que volen aprendre o ampliar els seus
coneixementsencatalà.
x Ajudarnosenlatraducciódetextosfrancéscatalà
Novetats
Heminiciatelscursosdewolof:
Nivell1inicial/Nivell2Bàsic
mésinformacióiinscripcions:
asociacionsenegal@yahoo.es
telf.935510542
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ACVRC
Association Camerounaise pour la Valorisation des Réalités Culturelles
S/CMarieRoseDomissekOngbassamagne
B.P.4340Yaoundé,Cameroun.
Tél:(237)96642725/(237)79487550
domissrose@yahoo.fr



VinculadoconSDRCA
(SocietatperalaDifusiódelesRealitatsCulturalsAfricanes)Barcelona,España


OBJETIVOS

hacer conocer y difundir la cultura camerunesa y expandir los horizontes de la cultura
africanaengeneral.

divulgar los encuentros y eventos socioculturales y culturales, a priori interesantes para
lospaísesdelNorteparatodotipodeinversoresylaáreadelturismoparadesarrollarel
crecimientodelCamerúnydelaAfrica.

Trabajo de investigación temàtica dentro del eje de la sociedad,  los intercambios en el
campodeeventosdecultura,laredacciónylapublicacióndelosartículos,ladivulgación
atravésdemediosdecomunicación

Difusióndeinformaciónonline
Publicacióndelibros
PublicacióndeartículosenlaWeb


Camerún:

Búsquedadesocioscomerciales,enáreadeeducaciónydeladifusióncultural
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Associació Caué
Amics de São Tomé e Príncipe
CarrerGrandeGràcia252
08012Barcelona
T.(+34)626512354
asscaue@saotomeprincipe.eu
http://www.saotomeprincipe.eu


President:XavierMuñozTorrent
Secretari:ManuelFernándezMartos

L’associacióescreàaBarcelona,Catalunya,peròtéàmbitestatal
Reuneix amics entusiastes de São Tomé e Príncipe i residents santomenses o d’origen
santomense(aquestsensónlameitataprox.delsmembresactuals)

a) L’organització de tot tipus d’activitats formatives i projectes de cooperació per al
desenvolupament econòmic i social i de la sostenibilitat de les illes de São Tomé e
Príncipe.

b)Eldissenyidesenvolupamentdeprogramesderecercacientíficaotècnicaaplicadaala
milloraeconòmicaisocialdeSãoToméePríncipe.

c) L’organització i producció de congressos, encontres, simpòsiums, seminaris, jornades,
tertúlies, xerrades, exposicions, actes lúdics i culturals, cursos i qualsevol altre tipus
d’activitats de difusió, informació, comunicació i sensibilització sobre la realitat de São
ToméePríncipeidelseucontextenelGolfdeGuinea.

d) La cooperació i col·laboració amb institucions oficials, organitzacions i ONG que
afavoreixineldesenvolupamentcultural,econòmicisocialdelsciutadansdeSãoTomée
Príncipe.

e) El foment d’intercanvis de naturalesa cultural i educacional amb els ciutadans i
institucionsdelesillesdeSãoToméePríncipe

f)Lapromocióicoordinaciód’esforçosiaccionsadreçadesaladefensadelainfànciaila
joventut de São Tomé e Príncipe, especialment d'aquella que es trobi en situació de
desprotecció,abandonament,orfandatoriscsocial.

g) El desenvolupament de programes d’apadrinament d’escolars i estudiants, així com
d’ajudes al desenvolupament de les capacitats personals dels ciutadans de São Tomé e
Príncipe.

h) La promoció de l'acollida temporal de menors per famílies espanyoles a l’objecte de
poderseguiruntractamentmèdicespecialitzat,permotiud’estudisod’estadavacacional.

i) La promoció, creació i edició de revistes i publicacions de tot tipus, així com d’altres
mitjansdecomunicacióqueafavoreixinelconeixementdelesillesdeSãoToméePríncipe.

j)Lacreació,organitzacióigestiódetotsaquellsserveiquepoguessinsernecessarisperal
desenvolupamentdelesfinalitatsdel'Associació.
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k) La concertació amb les diferents
Administracions nacionals i regionals,
Universitats, Fundacions, Organitzacions
Professionals, Societats Científiques,
Organitzacions no Governamentals de
Desenvolupament
i
Organismes
Internacionals, per a la financiació i posta en marxa de programes de cooperació
internacional relacionats amb el desenvolupament econòmic i social de les illes de São
ToméePríncipe,aixícomdelesaltresillesdelGolfdeGuinea.

l) L’observança de l’ètica professional enfocada a la sostenibilitat social i mediambiental
enl’exercicidetotesicadascunadelessevesactivitats.

(VegeuEstatuts:http://www.saotomeprincipe.eu/caue_ass_info/caue.pdf)

Principalesactivitats:
 Trobades(dinars,sopars,berenars,festes)ambsantomenses
 FomentdeldebatI
 l’intercanvid’experiènciesatravésdemitjansdigitals
 Conferències,xerrades,etc…donantaconèixerlarealitatdelesIllesSTP
 Redacciód’articles,informes,etc…relatiusalesIllesSTP
 Participació en jornades, congressos, festivals, exposicions… a fi de donar a
conèixerlesillesdeSãoToméePríncipe
 PromocióderecercaaplicadaaldesenvolupamentdeSTP
 Viatgesd’estudiIreconeixementaSTP
 AssessoramentapossiblesinversorsaSTP
 Campanyes a STP relatives a la valorització del patrimoni (físic i intangible).
Exemple:CampanyadepreservaciódelsavionsdeBiafra
 Gestiódelaparticipaciódemembresdel’AssociacióaprogramesdeTViRàdio,Ia
d’altresmitjansdecomunicacióentemesrelacionatsamblapromociódeSTP

INQUIETUDSCOMERCIALS

FomentdelainversiógenerativaaSTP
 Difusió de la informació bàsica sobre inversions a STP, vegeu pàg. Principal del web:
http://www.saotomeprincipe.eu/
Sis’escau,l’AssociacióCauétécapacitatperfacilitarcontactesconcretsiassessorament
professional als possibles inversors, molt en especial en el sector agroalimentari
(cacau/cafè,florstropicals,fruitestropicals),enelsectordelturismeienelsectordel’art
contemporaniil’artesania

COMENTARIS

L’AssociacióCaué–AmicsdeSãoToméePríncipevaserguardonadaambelPremiCiutat
deBarcelonaDrassanesperÀfrica2011.
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A
Africa Esperrança
Esspaña
Cam
merun
Barccelona
www.africaesperanzaa.com
afries@africaesperanzaa.com
www.faacebook.com
m/asociacion
nafricaesperanza




Somo
osunaasociiacióncread
daporungru
upodepersonasunidassporunainiiciativasolid
daria:
daraapoyoaKen
ntaja(asociacióncameru
unesa).Educamosaniñ
ñosensituaccióndeexclusión
sociaal, favoreceemos el deesarrollo sostenible y
y comunitaario de lass zonas ru
urales
cameerunesasyd
damosacon
noceralapoblaciónesp
pañolalareealidadafriccana,sucultturay
laspo
osibilidadessdetransforrmaciónatravésdelaccooperación
n.
L’asssociació es caracteritza
c
a per ser un
na organitzaació flexiblee, sense àniim de lucree, que
s’adaaptaalesnecessitatsacttualsialsob
bjectiusofin
nsqueperseegueixen.

Aqueests estan especificats
e
en els
estattutsisónelsssegüents:
•Imp
pulsar i donar sup
port a
projeectes de desenvolupament
econòmics i soccials sosten
nibles a
ÀfricaSubsahariiana.
port i aten
nció a la població
p
•Sup
infan
ntil procurant la cobertura de
les seves necesssitats bàsiqu
ues i el
desenvolupaamentintegrral.
seud
•Pro
omourel’intercanvidecculturesamb
bactivitatsssocialsiartíístiques.
•Sen
nsibilitzara lapoblació delsprobleemesdelspaaïsosafrican
ns,defensa deladignitaatdel
poblee africà i sensibilitzaar de la importànciaa de la co
ooperació p
per a ajudar al
desen
nvolupamen
ntd’aquestss.
•Ferr difusió sob
bre els aspeectes positius de la cu
ultura del caanvi, la inteerculturalitaat i el
pluraalisme.
Impu
ulsemprojeccteseconòm
micscomplaantacionsi grangesperrlasostenib
bilitateconò
òmica
delsC
Centresd’accollidadeKeentajaaCam
merun.
Projeectesdedesenvolupameentruraliso
ostenible(salut,cooperratives,aigua,educació))
Partiicipacióafirres,jornadess,xerrades,fòrums,etc..
Organització dee concerts, sopars i jo
ornades cullturals ento
orn la cultu
ura d’ Àfricca, la
cooperacióilaso
olidaritat.
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Africa nos mira
c/CardenalReig,19
08028Barcelona
http://www.facebook.com/africanosmira.org
https://twitter.com/#!/Africanosmira
www.africanosmira.org
africanosmira@africanosmira.com




África Nos Mira nace en septiembre del año 2006, después de que dos miembros del
equipo conocieran a Ángel Olaran, misionero vasco que lleva más de quince años en
Etiopía,ysuproyectodehuérfanosdeWukro,unpueblodelaregióndelTigray,alnorte
deEtiopía.Alvolverquisieroncrearunaasociaciónparacolaborarensuproyecto.Juntoa
los otros seis miembros se creó África Nos Mira para formar parte de su propósito
poniendo nuestro
grano de arena. ( Ahora
ya somos 9). Las
actuaciones
en
el
territorio etíope de
Ángel son varias, pero
todas tienen un
denominador común, el
propósito
de
ayudar a los más
necesitados
(huérfanos,
viudas,
prostitutas, presos,
programas
de
reforestación,
ayuda
sanitaria,
comedores
infantiles, microcréditos,
yunlargoetc.).
Paralelamente a esta idea inicial fuimos creando una organización capaz de gestionar
nuevosproyectos,introduciéndonosenelterrenodelaeducaciónyconociendoanuestra
otra contraparte local, la ADCS. Con ella y con empresas públicas y privadas hemos sido
capacesderealizardiferentesproyectosdeeducación,comosedetallaacontinuación.

DesdeÁfricaNosMiracolaboramosendosescenarios:
a) En el proyecto iniciado por el misionero Ángel Olaran, que tiene el objetivo de
abasteceramásde1000huérfanosdelasnecesidadesbásicasquetienenensudíaadía.
Nuestrocompromisoesgarantizarlasostenibilidadintegralde250delosniñosqueestán
dentrodeesteproyectoconlaintencióndedarleslaoportunidaddetenerunfuturomejor
Poco a poco, con la experiencia que nos han dado los viajes que hemos realizado al país
africano, hemos llegado a la conclusión que la educación es un punto fundamental para
conseguirqueenunfuturo,losjóvenesquehoyendíallenanlascallesetíopes,sean los
quesaquenadelanteasupaís.
b) Por esta razón también realizamos proyectos de desarrollo de infraestructuras
educativas, con sistemas de acceso a agua, en las regiones del Tigray y Afar,
construyendo, ampliando o reformando escuelas en los pueblos más necesitados en
colaboraciónconnuestracontraparteADCS.
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1.- Nuestra máxima: 1 € en Barcelona = 1 € en Etiopía.Eldineroqueprovienedelos
sociossedestinaíntegramentealproyectodehuérfanosdeWukro.Lapartidadegastos,
tanto bancarios como de autogestión, en ningún caso provendrá de las aportaciones de
nuestrossocios(amenosquenoshaganunadonaciónespecíficaparaestefin).
2.- 100 % voluntariado. 
3.- Transparencia con el socio.DespuésdecadatransferenciaaWukropublicaremosen
la web el extracto bancario. Puedes consultar asimismo cómo evolucionan los proyectos
encurso.
4.- Comunicación. A través de nuestra página
web y la correspondencia ordinaria
mantenemos informados a nuestros socios de
todas las noticias y novedades de África Nos
Mira.Siquieresconocerlasúltimasnovedades
te invitamos a que entres con frecuencia en
nuestraweb.
5.- Colaboración de otras entidades. En la
actualidad contamos con varias empresas que
nos ayudan en los diferentes aspectos de
nuestra ONG; cuestiones fiscales, copistería,
diseño,mensajería,etc

Desd’ÁfricaNosMiratenimduesviesd’acció,ambduescentradesaEtiòpia.D’unabanda,
amb els donatius dels nostres socis, col·laborem econòmicament en un projecte d’orfes
quedirigeixelmissionerbascÁngelOlaranaWukroi,d’altrabanda,tambéduematerme
projecteseducatiusalazonanorddelpaísetíop.Finsarahemcompletatquatreprojectes
(Magauma,Sebata,MawoiBidera).
Realitzemxerradesaempresesiuniversitatsperdifondrelanostratasca,icadacopque
l’ÁngelOlaranvisitaEspanyaipassaunsdiesaCatalunya,aprofitemperferunaxerrada
perpresentarlasituacióqueesviuaEtiòpiai,mésconcretament,Wukro.
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Aigua per al Sahel
Catalunya&BurkinaFaso
ViaAugusta20,àtic
08006Barcelona

aiguasahel@gmail.com
montseva@wanadoo.es
http://aiguaperalsahel.pangea.org/




Area:construcciódepousd’aiguapotableaBurkinaFaso
sensibilitzacióaCatalunya
Activitatssobreelterreny:pousd’aiguapotable.Centcincpousconstruïtsfinsara(unes
centmilpersonesbeuenaiguapotable)

Conferències,exposicions,vídeosivendaartesaniaaCatalunya

Aigua pel Sahel, ONG fundada el año 1991, sin personal remunerado ni gastos de
infraestructuraadministrativa,destinaprácticamenteel100%delosfondosrecogidosala
cooperaciónconBurkinaFaso,paísdelSahel.
Financiamos a cooperativas y asociaciones rurales, protagonistas
de los diversos proyectos hidráulicos elaborados por las propias
asociaciones.

Creemos que es fundamental la participación de las poblaciones
autóctonas en la construcción, mantenimiento y gestión de los
pozosfinanciados.
Venimos organizando diversas actividades en Catalunya para
sensibilizar a la gente de la realidad de la vida cotidiana en los
pueblos del Sahel. Pensamos que la solidaridad consiste en
caminar juntos y en aprender de los pueblos con los que
cooperamos.
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Asociación de Cooperación Fallou ONGD
Barcelona
Telf.(0034)691.416.914
isanz@fallou.org
www.fallou.org





La Asociación de Cooperación Fallou ONGDsomosunajovenymodestaentidadlaicay
sinánimodelucroconstituidaenBarcelona en elaño2007 ydedicadaalaCooperación
ActivaparaelDesarrolloAutónomodelaszonasmásdesfavorecidasdeSenegal.
Conscientes, sin embargo, de que las Organizaciones no Gubernamentales no somos la
soluciónalosgravesproblemasqueacucianalaHumanidad,enFallouconsideramosque
el Compromiso asumido en el Sur debe de ir acompañado de una reivindicación civil y
pacífica en el Norte que exija con determinación un Cambio urgente del modelo
económico,políticoysocialmundialquenosconduzcahaciaunDecrecimientoprogresivo
que garantice una redistribución equitativa, coherente y ecológica de los recursos,
apostandoporunnuevoOrdenéticoycomprometidoconelbienestarylosderechos
inviolables de cada uno de los seres vivos que compartimos este planeta; tratando al
menos de aliviar la indigna miseria de “los Nadie” hasta que se reequilibre la Balanza;
reordenandonuestrosvaloresyreconociéndonoscopartícipesdeestecolapsodesbocado
sinocompartimosloquetenemosconlosquenotienennada,sinoresintonizamosconla
idea de que otro mundo es posible, y unimos
nuestraVozalademilesdepersonasanónimas
que luchan para que algún día germine esa
semilladeEsperanzaquetantonecesitamos.

Desde que, hace 5 años, construimos el
campamento de Fallouen el poblado de
Balacounda y comenzaron las sucesivas
Expediciones Sanitarias, los miembros de
nuestraONGhemosconvivido
largas temporadas con sus gentes, pudiendo
detectar muchos de sus acuciantes problemas,
entrelosquedestacanlamalnutricióncrónicaimperante,elprecarioestadodelaSanidad
en la región, la exigua formación de los agentes sanitarios locales y la escasa
sensibilizaciónenhábitoshigiénicosyalimenticiossaludables,haciéndoseespecialmente
evidente en el crecimiento atípico de los niños y la fragilidad de toda la población para
resistiralasenfermedades.
Aunque los ámbitos de actuación bajo los que desarrollamos actualmente nuestra
actividad se están diversificando, la seña de identidad de nuestra modesta ONG ha sido,
desdeunprincipio,lasmisionesyproyectossanitariosdestinadosaasistiraloshabitantes
delasaldeasmásremotasydesatendidasdelaComunidadRuraldeDialakoto.
Laprimeraexpediciónseinicióenmarzode2008ehizopatentelanecesidaddeorganizar
dosmisionesalañoparapodercubrirlasexpectativasdelasanidadlocal,ydeformular
unproyectoparamejorarelestadodelaasistenciasanitariaprimariaylacalidaddevida
en la región implantando unas bases que mejorasen progresivamente la salud de la
población mediante protocolos sanitarios efectivos y eficientes e iniciativas que les
facilitasenlasherramientasnecesariasparaautogestionarsuprosperidad.
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Actualmente,despuésdehabermejoradoelcampamentoañotrasaño,ycon6misiones
nuestrasespaldas,tenemosyalacapacidaddeorganizardosexpedicionesalaño,laúltima
de las cuales volvió el pasado 11 de Abril y, en el transcurso de la cual, hemos dado
continuidadalosProgramas deFormación de Agentes Sanitarios Comunitarios (ASC)
y Agentes Sensibilizadores (Relais), Controlde HTA y Diabetes, y los Proyectos
Agrícola para la Mejora de la Alimentación y de Construcción y Gestión del HotelCampamento Agro-ecológico de Balacounda que,reunidosenelPlan para la
Mejora de la Calidad de Vida de los habitantes de la Comunidad Rural de Dialakoto
(20112017),tratarándemejorarla
vida de los habitantes de
esta comunidad de una forma
racionalyperdurabley
desde distintos frentes. De acuerdo
con
esto,
debemos
continuarconelPlanyoptimizarlo,
apesardelas
dificultades
del
momento
coyuntural y las propias
decadaexpedición,tantoenloque
serefiereala
financiación y logística como en
reunir un grupo de
voluntariosadecuadoparacadaexpedición.
Nuestrosproyectoscuentanconlaautorizacióndetodaslasinstitucionesadministrativas
estatales,regionalesylocalespertinentes,tantodelaSanidadylaSousPrefecture,como
del Consejo de la Comunidad Rural y de la Gendarmería, habiéndose obtenido la
Exoneración Total en Abril del 2011. Así mismo, hemos firmado un importante acuerdo
con una importante Contraparte local (TÉSITO) con la que colaboraremos en el diseño,
seguimientoyevaluacióndelosProyectos.Nofaltaeloportunoregistrodela
FALLOUASSOCIATS.




Áreadeproyectossanitarios

Dispensariosambulantes
Losdispensariosambulantesconstandegruposde1médicoy3enfermerasque,juntoa
unrepresentantedelaSanidadlocalyuntraductor,sedesplazanen4x4hastalasaldeas
másalejadasdelDispensariodeDialakotoparaasistiralaspersonasquelorequieran,así
como para detectar nuevos casos de las patologías controladas. Los medicamentos se
adquierenenBarcelonaysondistribuidosgratuitamenteentrelapoblación.
Formación
de
Agentes
Sanitarios
Comunitarios(ASC).20102015.
Ademásdeacompañaralosequiposmédicos
durante las visitas a los poblados, Fallou ha
diseñado un Programa Intensivo de
Formación específicamente elaborado para
los Agentes Sanitarios Comunitarios (ASC)
para que éstos adquieran durante las
sucesivasmisioneslosconocimientosbásicos
necesarios y los recursos para poder actuar
en nuestra ausencia y poder llevar a cabo el
seguimientodepatologíascomoladiabetesy
lahipertensión.

ProgramadeDiagnóstico,Censo,ControlyTratamientodeHTAyDiabetes(20112014)
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AprovechandolareddeASC’sdesplegadoshaceescasosañosenlaregióny,trasformarlos
y equiparlos adecuadamente (Programa Formación ASC) para detectar, seguir y tratar,
bajo la supervisión médica de las autoridades sanitarias de la zona, a los enfermos que
refieran dichas patologías, elaboraremos el 1er Censo de Hipertensos y Diabéticos de la
Comunidad Rural de Dialakoto. Se pretende además fomentar el uso de plantas
medicinales como el Apio o la Estevia que, junto a la Artemisa para tratar el Paludismo,
estamosempezandoacultivarenfasedepruebasenlosHuertosdelosquedisponeFallou
paradesarrollarsusProyectosAgrícolas.

ReformaIntegraldelDispensariodeDialakoto.(20142015).
El centro neurálgico de la Sanidad en la Comunidad Rural de Dialakoto y único
Dispensario Público en toda la región es el Dispensario de Dialakoto, cuyo estado
deplorable imposibilita sobremanera el acto médico de calidad, por lo que se tiene
previstoreformarlocompletamentealavezquesetrataráde
establecer diversos protocolos que mejoren la calidad de la asistencia primaria en dicho
centro.



Sensibilización
Programa de Formación de Agentes
Sensibilizadores(Relais)(20112016).
Cada misión sanitaria cuenta con un
grupo de profesionales no sanitarios que
se encargan de impartir el Programa de
Formación
de
Relais
(Agentes
Sensibilizadores Locales) diseñado por
Fallou especialmente para que la figura
del
sensibilizador
adquiera
los
conocimientosyrecursosnecesariospara
educar a la población (escuelas,
asociaciones de mujeres…) en aspectos
tan básicos como la higiene, la
alimentación, el ahorro, la igualdad de
género, la fitoterapia, etc…, para hacer
frente a muchas de los problemas que
aquejanyaumentarasísucalidaddevida.



ÁreadeGestiónyOrganizacióndeRecursosNaturalesyPaisajísticos

Proyectosdedesarrolloagrícolayalimentación.

Los Proyectos de Desarrollo Agrícola promovidos
porFallou.associats,sefundamentanenunmejory
mayor aprovechamiento de los recursos naturales
localesdelospobladosdelaComunidadRuralde
Dialakoto (clima, agua, tierras, ganado…) para la
implementación de sistemas de cultivo más eficientes,
optimizados, rentables, sostenibles  ecológicos, con el
fin de aumentar y diversificar la producción agrícola,
complementando y enriqueciendo la dieta de sus
habitantesyofreciéndoleslaoportunidaddemejorarsudietayautotratarseconplantas
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medicinalescontra5delasprincipalesenfermedadesdelazona(Malaria,HTA,Diabetes,
Parasitosis y Dermatosis), así como de auto gestionarse comerciando en los mercados
cercanosconlosexcedentesprevistos.

Ecoturismosolidario.
Fallou tiene previsto organizar Viajes de Ecoturismo Solidario a lo largo de Senegal, así
como reformar entre el 2011 y el 2015 el campamento que actualmente acoge a los
voluntarios de las diferentes misiones para convertirlo paulatinamente en un Hotel
Campamento dónde albergar ecoturistas aprovechando su proximidad con el Parque
Nacionalde NyokoloKoba,unosdelosactivosturísticosmásimportantes yvisitadosde
Senegal. Para ello se construirán 15 cabañas de cuatro plazas cada una, se canalizará el
aguayseinstalaráunsistemadeplacasfotovoltaicasparasatisfacerlasnecesidadesdel
alumbrado del campamento y las neveras de la cocina. Tras un periodo de formación, la
gestióncotidianadedichohotelcorreráacargodelospropioshabitantesdeBalacounday
DarSalamydeberánreservarseunporcentajedelosbeneficiosalmantenimientodelas
instalacionesyotroalosgastosanualesdelaONG.


ObjetivoGeneral
Mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de la Comunidad Rural de
Dialakoto.
Objetivosespecíficos
x Mejorar la calidad de la Asistencia
SanitariaPrimaria.
x Aportar material e infraestructuras
útilesparalaregión,comoelpozo,el
campamento, la instalación de
energíasolarfotovoltaica,etc…
x DesarrollarprogramasdeFormación
teórica y práctica específicos para
los Agentes Sanitarios Comunitarios
(ASC)ylosAgentesSensibilizadores
Locales(Relais).
x Estimular la implantación de tratamientos fitoterapéuticos contra las
enfermedadesydolenciasmásfrecuentesenlaregiónyelaOMSconsiderabásico
controlary/oerradicar.
x ApoyaryasesoraraloshabitantesdelaComunidadparaquepuedanoptimizarde
formasostenibleyperdurablesusrecursosnaturalesypaisajísticos.
x Crearpuestosdetrabajoparaloshabitantesdelaregiónantes,duranteydespués
decadamisión.

AdiferenciadeotraszonasdeSenegal,LaComunidadRuraldeDialakoto(Tambacounda)
seencuentraenunaregiónmuysubdesarrolladaqueapenassebeneficiadeproyectosde
ayuda internacionales debido a su
remota situación geográfica y su
baja densidad de población, por lo
que
necesita
urgentemente
programas de cooperación que
ayudenasushabitantesasuperarla
malnutricióncrónica,laapatíasocial
yeléxodorural.
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Recursos Humanos: Debido al incremento del voluntariado y la diversificación de los
proyectos,yparapoderatenderloscompromisosquehemosadquiridoconlapoblación
beneficiaria,enmarzode2011lajuntadecidióarriesgarseacontrataratiempocompleto
a una persona gestionar los diversos ámbitos de la Ong (Formulación de proyectos,
subvenciones, coordinación misiones, comunicación, etc…). Ningún miembro de la Junta
Directiva ha cobrado nunca por ejercer sus funciones. Hasta el día de hoy tenemos 80
socios quepaganunacuotamensual,hemosorganizado5 .Expedicionesporlasquehan
pasado mas de 100 voluntarios sobre el terreno, el 90% de los cualespertenecían al
ámbitosanitario,ydisponemosde20 voluntarios de sede quecolaboranenlosdistintos
eventosquecelebramosenBarcelona

Recursos Financieros: Además de participar en diversos eventos para promocionar
nuestrasIniciativasyorganizarconferenciasytalleresrelacionadospararecaudarfondos,
disponemosdeunacuotamensualdeafiliaciónde10€queaportanlossocios/as.Aparte,
comoeslógico,recibimosfondosdePatrocinadoresprivadoscomoBancos,Laboratorios
Farmacéuticos, etc., y concursamos para conseguir las distintas subvenciones estatales,
autonómicasymunicipales.Actualmente,estamossopesandolaideadeabrirunaCharity
ShopounatiendaONLINEparagarantizarunaentradamásconstantedefondos.
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934334541
www.aethnic.org
jesus@aethnic.org







OBJECTIUS

SensibilitzacióiPromociódelTurismeResponsableiSostenible


ACTIVITATS

Implementacióderutesturístiques,formacióiorganitzaciódecampsdetreball



COMENTARIS

L'AssociaciódeTurismeSostenibleETHNICesvaconstituirl'any2006ambl'objectiude
desenvolupariniciativesturístiquesresponsablesisolidàries.DesETHNICentenemque
l'activitatturísticahadecompatibilitzarelseudesenvolupamentambelrespecteila
preservaciódelsrecursosnaturals,culturalsisocialsdelpaísd'acollida.Lamotivació
principaldeETHNICésladepromocionaridifondreunaformadeferturismequesigui
sostenibleiresponsableenrelacióambelspaïsosd'acollidaielmediambient.Que
l'activitatturísticapuguicontribuiraldesenvolupamentlocal,contribuintasuperarla
incomprensióculturalilesdesigualtatssocials,obrintnouscaminsdesolidaritat
equitatius.
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Asociación de Voluntarios Children of Africa
EspanyaKenya

Figueres
Móvil661879913
childrenofafrica.org@gmail.com
www.childrenofafrica.es
Facebook:ChildrenofAfricaOrganisation



Presidenta:SusannaGómezSolé
Secretario:WilliamB.Munga
Tesorera:MariaDelgadoPujolàs

Area:mejorarlaeducaciónylasaludenlaszonas
ruralesdeKenia

Proyectos:
Construccion de aulas, bibliotecas,
dispensarios medicos, talleres de
trabajo, clases de ingles, matematicas, ciencias, seminarios peor la salud,
actividades para jovenes (creacion de equipos de futbol, ligas, etc.),
creaciondegruposdemujeres,proyectosdedesarrollodelasTICenzonas
rurales, apadrinamientos escolares, agricultura, microcreditos, etc.
Desarrolloholísticodelaszonasmaspobres.

Actividades:
Conciertos y comidas beneficas, paradas de mercado, exposiciones de
fotos,calendarios,fiestas,festivalesmusicalsydebaile,etc.

Objetivos:
Conseguirpatrocinadoresparaproyectosdeagricultura,ayudaslogísticas
paraenviarmaterialaKenia,microcreditosparagenteemprendedoradeKeniaquequiere
activarpequenosnegociosdesubsistencia,etc.

Historia:
ChildrenofAfricahacentradocentradosusproyectosendospoblacionesdeKenia:Likoni,
dondehaestado3añosdandoapoyoa“LikoniAidsOrphanage”,unacasadeacogidacon
másde50niñosquevivenencondicionesprecarias;yTsunza,unpuebloconmásdeun
75% de habitantes bajo el umbral de pobreza que se enfrenta cada día a la escasez de
recursos e infraestructuras, a las constantes enfermedades contra las que no tienen
medicinasyalosgravesfenómenosclimatológicosquedestruyensuscosechasdejándolos
sinfuentesdeingresos.Enestepueblo
es donde estamos más volcados
actualmente y donde estamos
desarrollando la mayoría de nuestros
proyectos.

Hastaahora,laasociaciónhatrabajado
en proyectos de diversos ámbitos. Por
un lado, ha conseguido que todos los
niños/as de la casa de acogida de
Likoniy51niños/asdeTsunzatengan
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garantizada su educación gracias a los
apadrinamientos escolares. Este gran proyecto
incluso ha permitido enviar a dos estudiantes a la
universidad. Por otro lado, se han realizado
proyectos de construcción y rehabilitación,
habiendo levantado 3 aulas en una escuela de
Likoni, pintado y reformado toda la casa de
acogida, plantado dos huertos, construido un
complejosanitarioconduchasyletrinas,untanque
de agua, una cocina, un dispensario medico, un
taller de trabajo (carpintería) y la reciente
bibliotecadelpueblodeTsunza.

Además, se han llevado a cabo diferentes programas de atención sanitaria y entrega de
medicinas, así como de sensibilización en temas como la sexualidad, la educación a la
higiene,creadoungrupodemujeres,equiposdefutbol,etc.

Decaraalpróximoaño,ademásdeconseguirnuevospadrinosparamásde300niños/ase
intentar que Tsunza sea una comunidad autosuficiente mediante proyectos educativos
como las clases de ingless, matematicas, ciencias e informática, centraremos nuestros
esfuerzos en terminar de construir y equipar un dispensario
médico que ya esta en pie. Tambien queremos empezar a
construir los alojamientos de los doctores y colocar las
instalacionesnecesariasparaquetresclanesdeTsunzatengan
suministrodeagua(conello,habremoscubiertotodalazona).

Porúltimo,tenemosungransueñocomún,tantolosmiembros
deChildrenofAfrica,comolosaldeanosdeTsunza:enviara15
personas a la universidad antes
del2015, yaquecreemosquela
educación y la formación son
claves en cualquier intento de
cambiarunpaís.

No queremos mandar ingenieros, arquitectos o médicos
europeos a Tsunza sino que queremos ayudar a futuros
ingenieros, arquitectos y médicos de Tsunza a construir el
futurodesupaís.
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ASPIAF
Associació per la promoció i la integració dels
artistes africans
Barcelona
661389805
http://aspiaf.wordpress.com/
aspiaf@hotmail.es



http://www.facebook.com/events/200014110107851/#!/profile.php?id=100002350725
646&sk=wall



OBJETIVOS

promourel'artilaculturaafricana,enespeciallamúsica.

Posarencontacteelsespectadorsamblesdiferentspropostesafricanes

Actualmentestemelaborantunprojectededocumentaciódelamúsicaafricanapertalde
quepuguientraralesescolesdemúsica

Divulgaciódel'activitatafricanaaCatalunyaatravésdelFacebook

Cursosdemúsicaafricana

Recercaidocumentaciódemúsicaafricana

BasededadesdepropostesmusicalsafricanesaCatalunya

La asociacion ASPIAF es una asociacion sin ánimo de lucro para la promoción y la
integracióndelosmúsicosafricanosenCataluña(aunquenosolamente),ysusfinesson:
o
o
o
o

PromoveralosartistasafricanosresidentesenCataluña.
Acercarydaraconocerlaculturaafricanaatravésdesusmanifestaciones
artísticasalasociedadcatalana.
Potenciar el uso del catalán en las creaciones artísticas de los africanos
residentesenCataluña.
Promoverelintercambioartísticoymusicalentreafricanosicatalanes

Actualmenteestamostrabajandoenunproyectoparalainsercióndelamúsicaafricanaen
lasescuelas,atravésdelacreacióndeprogramasdidácticos.
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ASSOCIACIÓ SAVE THE GAMBIAN ORPHANS
088810SantPeredeRibes
ElGarraf
C/Palou31
+34931188107
+34676693292
savegambian@gmail.com
WWW.ASTGO.ORG


PAÍSDENAIXEMENT:GÀMBIA

OBJECTIUS:

EDUCACIÓYAGRICULTURA/PESCAAGAMBIA,SENSIBILITZACIÓAEUROPA


ACTIVITATS:

PAGUEMPROFESSORSIMENJADORSALSINFANTSORFESDELAZONADEBADDIBU,
ALKALILKUNDAIYALLAL.VOLEMOBRIRUNCENTREDEDIAAJIRONGPERNENSORFES,
TENIM57ORFESBENEFICIARIS.
HEMPORTATUNTRACTOR,HEMFETUNPOUAMBMOTORAMBPLAQUESSOLARSI
DIPOSITD'AIGUAPERREGALSHORTSCOMUNITARISIPERÚSDOMÉSTIC,HEMPOSSAT
35CAIXESCOLMENESPEROBTENIRMELIESTEMENLACOMPRAD'UNABARCADE
PESCAAMBMOTORFORABORDA.
ACATALUNYAIESPANYACONTINUEMAMBLADIVULGACIÓDELLLIBREeLVIAJEDE
KALILU

DIFUSIÓ:

EDICIÓDELLLIBRE“ELVIAJEDEkALILU”PLATAFORMAEDITORIALBCN2009,A
GAMBIAENANGLES“jOURNEYOFMISERY”,FULLADHUPUBLISHERS,GAMBIA2011,I
ARAESTEMBUSCANTPEREDITARLOASENEGAL(JAELTENIMTRADUITALFRANCÉSI
TENIMELSDINERS,SOLSENSFALTAL'EDITORIAL).ENSABEUALGUNAINTERESADAEN
PUBLICARLOASENEGAL?
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Burkina Faso També
Barcelona
www.burkinafasotambe.org
info@burkinafasotambe.org
tel.933102977










Burkinafasotambe es constitueïx el desembre del 2004 per crear un pont de diàleg i
intercanviatotsnivellsentreCatalunyaiBurkinaFaso,entreEuropaiAfricadel'Oestper
aconseguirundesenvolupamentsocial,econòmiciintel•lectuald'ambduesparts.

Constem al registre de la Generalitat de Catalunya oficials amb el nombre 30163/B com
OrganitzaciónoGovernamentalpeldesenvolupament(ONGD).Tambéesteminscritsamb
el nombre 2007/46 MATD/SG/DGLPAP/DOASOC en el Ministeri de l'Administració
Territorial de la Descentralització en Ouagadougou, el qual ens autoritza com ONGD a
BurkinaFaso.

PONTD'INTERCANVIENTRECULTURESIINFORMACIÓ
El nostre primer objectiu és crear un pont imaginari entre Burkina Faso i
Catalunya/Espanya/Europa, mostrant aquí la realitat burkinabesa, tan rica com
desconeguda,lessevespossibilitatsielseupotencial.

PERUNAAFRICADIGNA
Burkina Faso També neix amb la intenció de
promoureeltreballdigneaAfricaOccidentali
concretament a Burkina Faso, a partir de la
seva cultura, la seva gent, els seus potencials
laborals, creant oportunitats per generar
riquesa. No volem un benefici del Nord a
expenses del Sud. Creiem que la transacció
entre les dues parts també beneficia a
ambdues parts, sempre que es faci des dels
valors del comerç just i amb les condicions
dignesperalstreballadors.

PensemenunaAfricaDigna:
1.Ambmovimentsmigratorislegalsipersonesquetrienelseufuturlliurement.
2.PerquènoméscreantalternativesfaremunaAfricaindependentidesenvolupada.
3. Amb educació per a tothom, per crear generacions futures formades i fortes, dones
independentsipersonesquesiguingestorsdelsseuspropisprojectes.
Unadelesnostrestasquesésoferirinformaciófiableiactualsobrelarealitateuropea,la
baseperaquèlespersonesdecideixinlliurementsobrelespossibilitatsrealsd'emigrar.


BURKINAFASOTAMBÉ:DESENVOLUPAMENTDEPROJECTES
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BurkinaFasoTambétécomtercerobjectiudonarsuportaldesenvolupamentdeprojectes
queajudinalamillorapersonalisocialdecol•lectiusdesfavorits,projectesquesurgeixen
deladetecciódenecessitatsenlapròpiacomunitatienelsqualelspropisafricanessiguin
gestorsdelsseusprojectes.

EIXOS D'ACTUACIÓ
Elstresobjectiusbasics
També neixen d’una
contra
de
les
aquelles que parteixen
de l’elecció lliure i

que té Burkina Faso
ideacomú:estemen
migracionsindignes,
de la necessitat i no
meditada.

Desitgem la gent pugui
manera de viure, com
i no abocada a deixar
la precarietat laboral i
errònia
sobre
la

triaronvolviureila
un dret fonamental,
familia i entorn per
la
informació
migracióaEuropa.


CREACIÓD’ALTERNATIVESALAMIGRACIÓ:
FEINAIFORMACIÓ.Laúnicaviapertenirunfuturdignepassaperlaformaciódelsnens
ijoves.Elnotresprojecte“ApadrinaunaBicicleta”facilitaeltransportdelsalumnesals
centresescolarsievitaelsabandonamentsperproblemesdemobilitat.

També portem a terme projectes que permeten la creació de llocs de treball, com el
projecte"Dónaliunasegonavidaalatevaeina",mitjançantelqualvamrepartir4tones
d'einesperacooperativesagricoles.

INFORMACIÓ
Després d'un ESTUDI D’INVESTIGACIÓ a Ouagadougou i diversos pobles propers a la
capitaldeBurkinaFaso(veureAnex),vamconstatarquelagranpartdeBurkinabesos
volemigraraEuropaiignorenabsolutamentlesinformacionsobjectivesquenecessiten
periniciarelprocesdemigraramblesgarantieshumanitàriesmínimes(principalment
elstemesqueesrefereixenalegislació).Lamajoriadevegadeselsemigrantsafronten
situacions perilloses, física i psíquicament i tenen decepcions respecte al que havien
somniat només per una raó: no tenen la informació REAL I CONTRASTADA del que
suposa ARRIBAR A EUROPA, buscar feina, trobar papers, viure el dia a dia, relacionar
se…BurkinaFasoTambétécomasegoneixprincipalferarribarelmàximd’informació
alsburkinabesossobrelarealitatmigratòria.

L’INTERCANVICULTURAL
El que és desconegut ens fa por, crea desconfiança, es fa intolerant.s Per això, si a
Burkina Faso coneixen Catalunya i a Catalunya es coneix Burkina Faso, guanyarem en
tolerància. Organitzem activitats vinculades a aquest objectiu: música, artesania,
contacontes,talleresinfantils,exposicions,cinefòrums,jocstradicionals,etc.



Joan Manuel Cabezas López
CATALUNYA
Garraf
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joanmanuel.cabezas@gmail.com
etnosistema@gmail.com
www.etnosistema.com

Tlf.696.59.53.69

Recercasobreetnosistemesireligionsafricanesal’Àfricaialadiàspora



ACTIVITATS
Tesidoctoral‘Etnosistemes i fronteres a les societats africanes’,llegidael20dedesembre
del2000alaUniversitatdeBarcelonaiaprovadaambunExcel·lentCum Laude

Imparticiódecursos,conferènciesitaulesrodonessobreculturesafricanes.
Redacciód’articlesiparticipacióenllibrescol·lectiussobretemàtiquesafricanes.
Recerca etnogràfica sobre la vida quotidiana dels africans de Catalunya i la seva realitat
culturaldesdelaproximitat,qualitativa.


CoordinadordelaconsultoriaantropològicaETNOSISTEMA:www.etnosistema.com

Responsabledel’ÀreadeSensibilització,FormacióiRecercad’EspaiÀfricaCatalunya:
www.espaiafrica.cat



























CISKO BAND

C/MERCÈ,46,4t3a
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08002BCN
696.289.528
didi77@hotmail.es



http://www.facebook.com/laye.cisko






PAÍSDENAIXEMENT:SENEGAL


OBJECTIUS:LAMÚSICASENEGALESAACATALUNYA



ACTIVITATS:


CONCERTSAMBINSTRUMENTS
TRADICIONALSDESENEGAL:
KORA,NGONI,BOLONG,CARABASSA,
GUITARRAACÚSTICA,VEUIBALL







INQUIETUDSCOMERCIALS:COLABORACIOTOTSELSPAÏSOSPOSSIBLES




SOMUNGRUPD’ARTISTESD’ÀFRICAOCCIDENTAL
QUEVIATGEMAMBELSESPECTADORSDURANT
ELSCONCERTSATRAVÉSDELAMÚSICAIELBALL.
ELSESPECTADORSNOPODENEVITARD’AIXECAR
SEIPARTICIPAR.

CCONG
Ajuda al desenvolupament
RafaelJariodFranco
SantAntoni45,
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08770SantSadurníd’Anoia
938183965
rafaelccong@yahoo.es
www.ccong.es



area:cooperacióinternacional

CCONGAYUDAALDESAROLLOesunaorganizaciónnogubernamentalparaeldesarrollo
(ONGD), solidaria, comprometida, transparente e independiente que trabaja para la
cooperaciónconeldesarrollosocial,económicoyhumanitariodelaszonasmáspobresdel
mundo.
ElobjetivoprincipaldeCCONGAYUDAALDESARROLLOesofrecerayudaalospaísesen
vías de desarrollo en todas sus variantes (educación, sanidad, infraestructuras, cultura,
trabajo, etc.), así como todas aquellas actividades referentes a la información y a la
formación de personas para trabajos de ayuda a la realización de proyectos (escuelas,
talles ocupacionales, microcréditos, etc), promoviendo el progreso económico y social y
mejorarsuscondicionesdevida.

Estaorganizaciónpretendeofrecerayudamediantelasaccionessiguientes:

Promover la participación ciudadana, haciendo responsables de los proyectos a sus
propios beneficiarios, utilizando a técnicos locales que realicen tanto el proyecto escrito
comosudesarrolloposterioryjustificación.Todoslosrecursosgeneradosporlaentidad
soninvertidosenproyectosyaqueCCONGnotienepatrimonioalguno.

Pluralidad, transparencia en la financiación y optimización de los recursos disponibles,
justificandolatotalidaddelasaccionesatodoslosparticipantes.

Agilizarlostrámitesdisminuyendoenloposibletodotemaburocráticosinqueporellose
pierdatransparenciayclaridad.Rapidezenlasaccionesprimandosiempreelinterésdel
beneficiario.

Promocióndelvoluntariado.

Control en la utilización de fondos, presentación de las
cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones
legales.

Planificaciónyseguimientodelaactividad,comunicación
eimagenfielalainformaciónypublicidaddelfinsocial.

Regulación de los órganos de Gobierno, no estando
sujetosainteréseconómiconipolíticoalguno.
CCONGserigeporloscincovaloressiguientes:
Dignidad:EstaorganizaciónserigeporlaDeclaraciónUniversaldelosDerechosHumanos
y por los Objetivos del Milenio promovidos por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)parapromoverladignidaddelaspersonas.
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Igualldadentreggéneros:CC ONGcreep
porencima detodoen laigualdaddelasperssonas.
Por eso,
e
lucha contra
c
la disscriminación
n de sexo, incluyendo la
l perspectiiva de género en
todass sus políticas y reallizando acciones de sensibilizació
ón (confereencias, artícculos,
escritos,etc.)paratodaslaspersonas.
dos sus pro
oyectos a criterios cllaros de so
ostenibilidad
d del
Sosteenibilidad: Adapta tod
desarrrollosociall,económico
oymedioam
mbiental.
La so
ostenibilidad
d social vien
ne dada porr las bases de participaación democcrática por parte
delapoblación,p
paralaform
macióndein
ndividuos,paarapolíticassdegéneroeigualdady
ypara
polítiicasclarasd
deculturadeepaz.
La so
ostenibilidad económicca procura que cada eu
uro invertid
do dé un reesultado positivo
contiinuado que garantice a
a las familias y comun
nidades uno
os ingresos suficientes para
podeerllevarunaavidacómod
da.
La sosten
nibilidad meedioambienttal se basa en el
cambiocllimático,elccalentamien
ntoglobaly enla
gransequ
uíaqueafecttaalospaíseessubsaharrianos
de una manera
m
grav
ve. Todo elllo hace qu
ue los
proyectoss deban tener un compon
nente
indispenssabledeprocurarunrespetoatodo
oslos
recursosn
naturales.
Comprom
miso:Desdellacreación deCCONG,seha
manttenidosiempreunvíncu
uloquevam
másalládeccumplircon
nunaobligación,espon
neren
juego
olascapacid
dadesparassacaradelan
ntetodoaqu
uelloqueseq
quiereconseguir.
Transparencia:E
Entodomom
mento,seacctúadeform
maética,tran
nsparente,ín
ntegrayhon
nesta.
organización
ntotalmenttealtruistacconmuchas ganasdem
mejorarlavidade
Setratadeunao
m básicass. Ponemos todo
aquellas personas que no pueden opttar a las neecesidades más
mosporqueecreemosqu
uelesaporttamos
nuestroentusiassmoyenerggíaentodolloquehacem
mejorvida.
unam














CIDC
edra d’Imm
migració, Drrets i Ciutad
dania
Càte
972.41.98.2
27/972.41.81.00
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F
Fax:972.41.81.21
FaccultatdeDreetdelaUnivversitatdeG
Girona
Cam
mpusdemon
ntilivi
17071G
Girona
http://weeb.udg.edu//cidc/
d
dir.cidc@ud
dg.edu

LaCààtedrafouccreadael26d’octubred
de2001mittjançantun ConvenisiggnatpelSínd
dicde
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d’Im
mmigració, Drets
D
i Ciuta
adania.
La Cààtedra manté, des de la seva creació un servei de seleccció, anàlisi i enviamentt diari
d’info
ormació rellacionada am
mb la immiigració a traavés de les seves llistees de distrib
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ód’informaccióenmatèrriad’immigrracióesrealitzaatravéssd’un
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a
B
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manalmenta3783adreccesde
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yolicatalà.E
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ndibleenmaatèria
d’imm
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nismes que s’hi dediqu
uen a
aquestàmbit.
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2. Inici de l’enviament del Butlletí en llengua anglesa a Institucions i Centres de
Recerca de la Unió Europea.
Degut a les peticions i a l’interès mostrat per algunes persones i institucions de l’àmbit
europeuenrebreelButlletíenanglès,desdel’octubredel2011confeccionem,enviemi
publiquemmensualmentelButlletí de Polítiques Normatives i InstitucionalsdelaCàtedra
d’Immigracióenllenguaanglesa.Actualmentelreben707adrecesdecorreu.Aixòvafer
quelaCàtedrahaguésd’actualitzarlasevaplanawebenanglès.
AquestButlletíenanglèss’enviauncopalmesideformagratuïta.
Caldirqueduranttotel2011hemestatrebentmultitudsol·licitudsd’altadelButlletítant
del’àmbitespanyolicatalà,comdesdeEuropa.
3. Realització del Seminari anual de la Càtedra.
També la Càtedra ha mantingut durant el 2011 els seus Seminaris anuals (el del 2010
2011ambelsuportdelConsellSocialdelaUdG)alsqualshiassisteixenungrupimportant
i constant de persones (entre 30 i 40) que representen el conjunt de la societat civil
gironina: Institucions públiques i privades, ONG’s, Associacions d’immigrants, etc. En
aquest sentit l’any 2011 va finalitzar el Seminari sobre Les realitats de la immigració a
Girona.
Lesduesúltimessessionsdel2011d’aquestseminarivarenserlesimpartidespelSr.Raúl
Fernández,Capd’estrangeriadelaSubdelegaciódelGovernaGirona;elSr.XavierAlonso,
Cap de l’àrea d’estrangeria i relacions laborals de la Direcció General d’Immigració del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat; i la Sra. Lourdes Palomino,
Secretàriadel’AjuntamentdeSalt,sobreles intervencions de les Administracions públiques
en matèria d’immigració, en concret de les activitats que l’Estat, la Generalitat i les Entitats
locals estan duent a terme en relació a la població nouvinguda. I pel Sr. Andreu Bover,
Coordinadordel’ÀreadeCiutadaniadel’AjuntamentdeSalt;elSr.NarcísBadosa,redactor
delPladeCiutadaniadel’AjuntamentdeSalt;ielSr.XavierCasademont,Responsablede
l'Àrea de Ciutadania i Immigració del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, sobre els
Plans de Ciutadania i Immigració.Ambduessessionsforencelebradesel7defebreril’11
demaig,respectivament.
4. Organització d’una Jornada a Barcelona en col·laboració amb la Direcció General
per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix la CIDC va organitzar junt amb la Direcció General per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya una Jornada celebrada l’1 de desembre de 2011 sobre el tema
“Crisiseconòmicaiimmigració:l’aplicaciódelanovanormativad’estrangeriaielpaperde
lesadministracions”.L’actequeesvaduratermealaseudelaDireccióGeneralperala
Immigració,alcarrerCalàbria,nº147deBarcelona,foutotunèxitamb175inscrits.
5. Inici del Diploma de Postgrau en Gestió Legal i Política de la Immigració.
També cal fer esment a l’inici, el 18 d'octubre del Curs de Postgrau de Gestió Legal i
Política de la Immigració a Girona, organitzat per la CIDC i la Fundació: Universitat de
Girona.ElDiplomadePostgrauhaestatpensatperadotardeconeixementsespecialitzats
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–Sercapaçderespondreiassessorarlegalmentenlaresoluciódeproblemesqueafecten
l’immigrant.
El Diploma de Postgrau va ser dissenyat pensant en aquelles persones interessades en
l’àmbit de la immigració, i de forma particular en el tractament que les legislacions
espanyolaicatalanafandelsdretsideuresdelsestrangers.Deformaespecial,elprograma
deformaciós’adreçaatotselsprofessionalsdelesdiferentsadministracionspúbliques,en
particular de les entitats territorials (ajuntaments, consells comarcals, etc.) que tinguin
funcionsrelacionadesambelsdretsideuresdelsimmigrants,comelsagentsd'acollida.
Elcursésúnicenelseudissenyenl'àmbitcatalà,enabordardeformaespecífical'estudi
delanormativaidelespolítiquesd'estrangeriaaEspanya,CatalunyaiEuropa.
ElfetqueelSíndicdeGreugeshagideixatdeserpatródelaCàtedrad’Immigració,Dretsi
Ciutadania afecta de forma important a les tasques de la Càtedra. La nova situació de la
CIDCseràabordadaalmesdemarçpelsdospatronsquehiresten,quesónlaUniversitat
deGironaielBisbatdeGirona.
En tot cas pel primer semestre del 2012 la Càtedra continuarà realitzant les següents
tasques:
1.ContinuacióifinalitzaciódelaprimeraediciódelDiplomaenGestióLegaliPolíticadela
Immigració.
2.EnviamentdelButlletísetmanalencatalàicastellà.
3.EnviamentdelButlletímensualenanglès.
4.PerestalviarcostostambéespassaràtotelcontingutdelawebdelaCIDCalservidor
propidelaUdG.

Iperúltim,elsmembredelaCàtedracontinuarantreballantenelsProjectesderecercaen
matèriad’immigracióenelsqueestaninclosos.
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Cehdaghana
Cultural Environmental Human Development
Association of Ghana
C/Vistalegre15,08001Barcelona
Tel:934413158
cehdaghana@cehdaghana.org
http://www.cehdaghana.org

area : voluntariat /acollida persones inmigrantes en
situacióvulnerable/sensibilizació/mediació/cooperació
/creaciómusicalbandamulticultural

Es una organización no gubernamental fundada el año 2007 por personas ghanesas
residentesenCataluñaconelobjetivodetrabajarparaeldesarrollocultural,ambientaly
humanodeGhanayparaacercarlarealidaddeGhanaalasociedadcatalana.

CEHDA ha sido fundada en origen por personas ghanesas residentes en Barcelona
motivadasparatrabajarconyensupaísporunamejoradelascondicionesdevidadesus
ciudadanos y ciudadanas y para acercar la realidad de Ghana a la sociedad de acogida.
Posteriormentelaentidadhacrecidograciasalaparticipacióndepersonascatalanasque
hancolaboradoenelproyectodeCEHDA.
A Catalunya:
x
x
x
x

Apropar la societat catalana i la ghanesa a través d'expressions culturals com la
música
Donar a conèixer la realitat de les persones ghaneses a Catalunya així com
aproparnosaalsevacultura
Dinamitzaciódelcol.lectiughanésaCatalunya
Acompanyament de les persones ghaneses nouvingudes en el seu procés
d’arribadaiintegració

A Ghana:
x
x
x

Potenciarlasposibilidadesdelascomunidadesruralesyurbanasdedesarrollarun
mododevidaacordeconelmedioyportantoambientalysocialmentesostenibles.
Potenciar el desarrollo humano de las comunidades rurales más empobrecidas a
partirdelafacilitacióndelaccesoalacoberturadenecesidadesbásicas.
Potenciaryrecuperarlasexpresionesculturalestradicionalespropiasquesehan
ido perdiendo con el paso del tiempo y que son un elemento de reafirmación
cultural.
LasactividadesdedinamizaciónysensibilizaciónenBarcelona.

En el Proyecto CEHDA Children’s Project en Ghana,de refuerzo escolar, sanitario y
alimentariode15niñosdelacomunidaddeSawlacondificultadeseconómicasyacogidos
enfamiliasextensas.
En la dinamización/formación del Youth Group (jóvenes) de Sawla, a partir de un
colectivo, de personas entre 17 y 40 años que no teniendo trabajo quieren empezar a
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hacer algo a nivel comunitario que pueda revertir en el bienestar del pueblo y en suyo
mismo.

Elobjetivogeneraldelaentidadescrearespaciosdeacercamientoyconocimientoentre
personas catalanas y africanas a través de la realización de proyectos culturales,
actividadesdevoluntariadoen
Ghana,apoyandoproyectosdedesarrollolocalyatravésdelaacogida,acompañamientoy
dinamizacióndelcolectivoafricanoensituaciónvulnerableenCataluña.

Esteobjetivoseconcretaen:

Crear espacios de conocimiento mutuo y
convivenciaenCataluña.

Potenciarlasposibilidadesdelascomunidades
ruralesyurbanasdeGhanaparadesarrollarun
modelodevidadeacuerdoconelmedio,porlo
tanto,ambientalysocialmentesostenible.

Contribuir al desarrollo humano de las
comunidades rurales más empobrecidas,
facilitándolos el acceso a la cobertura de las
necesidadesbásicas.

x Recuperar las expresiones culturales tradicionales propias que se han ido
perdiendoyquesonunelementodereafirmacióncultural.


x LosvoluntariossonlabasedelosproyectosdeCEHDA,sonendefinitiva,losque
piensan, proponen y llevan a cabo las actividades de los proyectos, siendo estas
tantopersonascatalanascomoghanesas.

Desde CEHDA pretendemos que las iniciativas vengan tanto de Ghana, y de la
comunidad con la que se trabaja, como de Barcelona, para que haya una
retroalimentaciónconstanteydondeeltrabajosiempreselleveacabodemanera
horizontalyconsensuada.

Queremos seguir ampliando el grupo de trabajo en Barcelona, y construir un
espaciodeconocimientoyacercamientoentrelacomunidadghanesaylacatalana.


EnGHANA

LosproyectosenmarchaenSawla,sonlossiguientes:
x Children´sProject.
x YouthGroup.
x Cultivocampoecológico.
x RealizacióndeunTallerdeSaludSexualyReproductivaaungrupodemujeresdel
pueblo.
x Creación de cooperativa de mujeres para la venta del “sheanut” aumentando así
losbeneficiosporlasupresióndeintermediarios.
x Implantacióndeunsistemaquemejorelalimpiezaviariaylarecogidaderesiduos.
x Aperturadeunabibliotecaconlibrosdeconsultaeninglésygonja.
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x

Además en Accra, se está estudiando la posibilidad de crear una escuela para
adultosenNimay
Mamobi,dosdelosbarriosmásdesfavorecidos.




x

x

x

x
x
x
x

EnCATALUÑA

Las principales actividades de CEHDA en
Cataluña:

Mantenimientodeunpisodeacogidapara6
chicos inmigrantes en Badalona, que están
realizandouncursodeAgriculturaecológica.
Actividadesdeformaciónysensibilizaciónen
Barcelona, dando a conocer la cultura
Ghanesa y la realidad de las personas que
migran,explicandoentreotros,elviajeporel
desiertoyelmarylascondicionesdellegada.
Sehacemediantecharlas,fiestas,ferias.
Acogida, información y acompañamiento
apersonas africanas en situación de calle o  vulnerabilidad en la ciudad de
Barcelona,apoyándolascontítulosdetransporteparasusdesplazamientos.
Clases formativas en lenguas y actividades lúdicas de conocimiento del entorno
paralaspersonasafricanasensituaciónvulnerable.
Enlaconstruccióndeunaletrinaecológicay“compostera”yotros
Proyectosmedioambientales.
Enelcultivoconmedioslocalesydemaneraecológicadeunterreno



OtrosproyectosenlosqueCehdaempezaráatrabajarencuantoseaposibleson:
Con un centro de formación y auto ocupación para personas con discapacidades físicas,
potenciandolaautogestiónapartirdelacomercializacióndelosproductosgenerados.De
este modo se generan puestos de trabajo tanto para las personas que llevan a cabo las
capacitaciones como para las personas discapacitadas, que hasta el momento son
mantenidasporsusfamiliares.
Realizar actividades de sensibilización en la prevención de la salud con protocolos
prácticos y sencillos adaptados a la situación y las posibilidades de las comunidades del
nortedeGhana.
Llevaracaboactividadesdesensibilizaciónambientalydeanálisisenelmanejoygestión
deresiduos.
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Centro de promoción y comercial España – Nigeria
CarrerBogatell21
08110MontcadaiReixac(Barcelona)
Tel.+34937271720
Fax.+34935751207
info@cepcen.com
www.cepcen.com


ToniEspadas(España)
BernatGaya(España)
GbengaAdisaAdegoke(Nigeria)
KingsleyAlaniLawal(Nigeria)

Móvil639558875/686599887

area:comerçexterior

Somos un equipo dinámico de españoles y nigerianos con amplio conocimiento en
comerciointernacional,familiarizadosconlaeconomíaylasituaciónpolíticadeNigeriay
España. Nuestra misión es la de romper las barreras comerciales y de turismo entre los
dospaíses,paraexponersupotencialendiferentesáreas.

Proporcionamos información comercial sobre empresas y posibles socios en comercio
exteriordeambospaíses.

Áreas de actividades :
x
x
x
x
x
x
x

PlataformaquegeneraconfianzadenegocioentreEspañayNigeria
Servicioslegalesydeasesoría
Informaciónsobreelcomercioyoportunidadesdenegocioenambospaíses
Reforzarlasrelacionescomercialesentrelosdospaíses
AgenciadedistribuciónyMarketing
Promociónculturalyturística
Coorganizarseminaries

Nigeria presenta un importante potencial de negocio y las oportunidades vienen dadas
principalmenteporlasgrandescarenciasdelpaís.
Lossectoresdelaeconomíanigerianaquesemuestranmásatractivosparalaexportación
españolason:
x
x
x
x
x
x

Construcción:materialesyequipamientos
Bienesdeequipo
Alimentación
Vinoybebidasnoalcohólicas
Farmacéutico
Manufacturasdeplástico
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Encuantoalasinversiones,soninteresanteslossiguientessectores:
x
x
x
x
x
x
x
x

Petrolífero
Gas
Energético
Telecomunicaciones
Moda(franquiciasderopa“amedida”)
Productosdecuero
Procesamientodealimentos
Materialesdeconstrucción

MineríayProcesamientodeMinerales
El gobierno nigeriano se muestra muy receptivo a las inversiones extranjeras en las
siguientesáreas:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Carbón.
Corteypulidodepiedraspreciosas.
Transformacióndeloro.
Plantasdemineralesdetalcodeyeso,caolín,mármol,dolomita,barita.
Miniproduccióndeazúcar.
Plomoyzinc.
Desalinizacióndelasaldelaguademar.
Plantasparalaproduccióndemetales.
Extraccióndemineralesindustriales.
Telecomunicaciones.
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CASC
Coordinadora d’Associacions Senegaleses
de Catalunya
C/Comerç,42/cantonadaambc/Princesa/
Barcelona
Telf.935510542horaride17h.a20h
tel.664824344
coordinadorasen@yahoo.es





AMADOUBOCARSAM(President)
ABDOUMAWANDIAYE(S.G.)
FODEMANE(Coordinador)



LaCoordinadorad’AssociacionsSenegalesesde
Catalunya(CASC)somunafederacióquevolcontribuiraldesenvolupamentinstitucional
delesorganitzacionssenegalesesdeCatalunya.
x Volem impulsar polítiques de cooperació i d’interrelació entre les comunitats
senegalesesilesadministracionscatalanes,espanyolesisenegaleses.
x Seruncanaldecomunicacióidegestiódelesorganitzacionssenegalesesformalsi
noformalsperapotenciarlasevaparticipacióenlespolítiquesiintervencionsen
l’àmbitdelacooperacióaldesenvolupamentambSenegal.
x Impulsar la promoció individual i col·lectiva de les persones senegaleses que
resideixenaCatalunya,totifacilitantlasevainclusiósocial.
Quèfem?
x Organitzem jornades, seminaris i altres esdeveniments per a capacitar a les
nostresassociacionsmembresialespersonessenegalesesresidentsaCatalunya,
enmatèriad’inclusiósocialiculturalenlasocietatcatalana
x Establimprogramessocialsdeparticipació,integracióicodesenvolupament.
x Assessorem institucions i ONGs catalanes i de l’estat espanyol que treballen
directamentaSenegaloambentitatssenegaleses.
x Oferim assessorament per a constituir una entitat o associació pròpia i donem
suportalesassociacionssenegaleses.
x Interlocutors davant les institucions per al plantejament d’aspectes d’interès
comú.

Necessitemvoluntarisper:
x Col·laborar amb nosaltres  en l’organització d’activitats (jornades, seminaris,
trobades).
x Donarnos suport en les tasques administratives de redacció i presentació de
sol·licitudsenlesconvocatòriesdesubvencionsd’entitatspubliquesiprivades.
x Editariactualitzarlapàginawebdel’associació.
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x
x
x
x




Recollida de dades i informació sobre les associacions senegaleses a nivell d’estat
espanyolperal’elaboraciód’estudisiinformes.
Editar el butlletí informatiu de la Coordinadora i difondre’l entre les associacions
membresid’altresassociacionsiorganitzacionscatalanesidel’estatespanyol.
Donarnossuportenladifusiódelesactivitatsqueorganitzementrelesassociacions
membres.
Ajudarnosenlatraducciódetextosfrancèscatalà,catalàfrancès.
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COOPERACIÓ ACTIVA ONGD
http://www.cooperacioactiva.org/
info@cooperacioactiva.org



Algo más que palabras, compromiso con las personas

COOPERACIÓACTIVAONGDactúaentodoslospaísesenlosquellevaacaboproyectos
colaborandoactivamenteconlosestamentosyorganizacionesautóctonos.Desdeel
entendimientoylacomprensión,sinimposicionesnicensuras,adaptándonosalas
costumbresyhábitosdellugarparaayudaramejorarlascondicionesdevidadela
sociedad.

NUESTRA MISIÓN
Promoverlamejoradelascondicionesdevidadelassociedadesconlasque
desarrollamosnuestroconceptodecooperacióninternacional,respetandosuidiosincrasia
socioculturalyreduciendoelmáximoposiblelosdañosalmedioambiente.

DaraconocerenEspañalasproblemáticasdelospaísesenlosCooperacióActiva
interviene,mediantecampañasdesensibilizaciónyeducación.

Diseñarprogramasdesensibilización,asícomoeventoslúdicoculturalesyartísticos,
dirigidosalucharcontralapobreza,promoverlosderechoshumanos,elrespetoalmedio
ambiente,lapaz,laigualdaddederechosyoportunidadesentremujeresyhombres,yla
diversidad.

Desarrollaraccionesencontradelracismo,laxenofobia,laintoleranciaycualquierforma
dediscriminación.

Creariniciativasparalaintegraciónsocialy
laboraldepersonasocolectivosvulnerablesy/o
enriesgodeexclusióndecualquierámbitosocial.


UNA NUEVA VISIÓN
Difundirunanuevaconcepcióndeldesarrolloyla
cooperacióncentradaenlasrelacioneshumanas:
frenteaunavisiónclásicadelacooperaciónque
proyectaasimétricamentesobreotrassociedades
susvaloresysumundo,CooperacióActivafomentaotramaneradehacerbasadaenla
reciprocidad,laempatía,yelestablecimientodevínculosentretodaslassociedades,
aprendiendounasdeotrasparaelenriquecimientomutuo.

Pretendemosatravésdenuestrasintervenciones,desdeelrespetoaladiversidad
socioculturalyecológica,fomentarlacreacióndeoportunidadesdedesarrollopersonaly
socialapartirdelencuentro,intercambioycolaboraciónentrepersonas.
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TRAY
YECTORIA
COOP
PERACIÓ ACT
TIVA ONGD,iniciósuacctividadsociialenMaurittaniaen199
95,enun

proyectodeaguaasresidualeesencolaborraciónconM
MON3,unavezejecutadoelproyeccto
paraerradicarellproblemad
delasaguass,secontribu
uyeenviand
docontainerrsconmaterrial
sanittario,ropay
ymaterialesdiversospaaralapuestaaenmarchadeescuelassdeoficioseen
diferentespoblaaciones.Tam
mbiénsehan
nllevadoacaaboproyecttosdeingen
nieríaagróno
oma
enMauritaniayNicaragua.
HemoscreadoaggentesdesaaludyeducaadoresenlazonaSaterééMauédelA
Amazonasen
BrasiilconAMER
R'INDIA,asícomoproyeectosdeodo
ontología.
Desd
dequeseiniciólaactivid
daddecoop
peraciónseh
hanrealizad
docampañassperiódicassde
recoggidademateerialesdediiversaíndolleparasupo
osteriorenv
víoapaísesd
deÁfrica.
Aseso
oramientoy
ycoordinaciióndeproyeectosenCosstadeMarfill,Chile,Marrruecos,Sierra
Leon
na,Somaliay
yEtiopíacon
ndiferentesONGD’S.
Hapaarticipadoaactivamenteenlosproggramasdeprroteccióndeelareservanaturalde
Chich
hiribichi,enVenezuela,supervisandolasaccionesrealizad
dasyaportadovoluntarrio
paralaparticipaaciónactivay
ydirecta.

ACTU
UALMENTE

Enlaaactualidadestamostraabajando
en el
e desarrollo de proyectos en
diferentesámbittosypaíses:
DerechosHuman
nos, Erradicación de la Mutilación Genital Fem
menina, Cod
desarrollo, Medio
M
Ambiente, Luch
ha contra el racism
mo y la discriminaación, Iguaaldad de trato,
Empo
oderamienttodelamujeer,Infancia,Emprended
duría…

Áfricca

Accio
onesparalaaerradicació
óndelaMGF
F,asícomop
proyectosdeemprendeeduría,educcación
ysaalud.
Elp
proyectotieeneencuentavariosfactoresytam
mbiénlosacctores
sob
bre los que se ha de in
ntervenir paara optimizaar los resultados
obttenidos hasta el momeento, buscan
ndo la implicación de todos
aqu
uellosquein
ntervienen directamenteoqueson
npermisivo
oscon
esttasprácticass.
Parraellodebemosentend
derlosinteresesquemu
uevenacadauno
de los interveentores y adaptar nuesstra maneraa de actuarr para
cub
briromejorrarsusinterresesyconsseguirnuesttrosobjetivo
ossin
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que se sientan amenazado
os, ya que de ser assí sólo recibiremos reechazo e in
ncluso
agressividadconssiguiendoellefectoconttrario.
Esneecesariatam
mbiénunaprresenciafísiicaqueiden
ntifiqueelprroyectoyco
onfirmeeltrrabajo
realizzado.

América
Desaarrollocomu
unitarioeintervenciónssocial.Coneesteproyectto,proponem
moslamejo
orade
lasocciedadengeeneral,conv
virtiéndoseC
COOPERACIIÓACTIVAO
ONGD,enun
naentidadssocial.
Trabajandoconjuntamente conciudadaanía,alaqu
ueseledebeehacerparttícipeparaq
quese
sienttaimplicadaa,trasladánd
dolesuparteederesponssabilidad.
Laco
orresponsab
bilidaddelaciudadaníaaevitarácrítticasdirectaasalasaccio
onesrealizadas,a
lavezquepermiitirádetectaarlasnecesiidades,careenciasysenssibilidadesm
másapremiiantes
y hacer un segu
uimiento dee las medid
das más y menos pop
pulares, aseggurando dee esta
maneeraunamay
yorgarantíaadeéxitoenlasmedidassimplementadas.

Euro
opa

* MG
GF: Program
masdeinform
maciónyacctuaciónparralaerradiccacióndelaaMGF.Comp
partir
inforrmación enttre todas lass organizaciiones que lu
uchan contrra la MGF y aunar esfu
uerzos
que permitan unos
u
mejorees resultado
os. Organizzación de conferenciass y coloquio
os en
España,sobreto
odoenloslu
ugaresdond
deresidenin
nmigrantesd
delugaresd
dondesepraactica
laMG
GF,yaqueelllossonmuy
ybuenostraansmisoresasusfamiliaaresenlosp
paísesdeorigen.
* AF
FR’D:COOPE
ERACIÓ AC
CTIVA ONGD crea la “Plataform
ma de Asocciaciones por la
Africanidad,laA
Afrodescend
denciaylaD
DIASPORA”, lacualnaceeapartirdeelaresoluciónde
la Assamblea Geeneral de laas Nacioness Unidas, declarando
d
el año 201
11 como ell Año
InterrnacionaldeelosAfrodeescendientes.Aprovech
handodicha resolución,,sedecideq
quela
unión
n de las asociaciones no
n solo es para este año
a
2011, sino
s
que deebe de tenerr una
contiinuidad, iniccialmente in
ndefinida, dado
d
que see ha detectaado el desconocimiento
o por
partee de la sociiedad, de laa existencia del colectiv
vo Afro desscendiente, de su histo
oria y
situaación,asícom
moladeÁfrricaensuto
otalidad.Lassasociacioneesqueform
manlaplatafo
orma,
tieneen vinculación, relació
ón y experriencia con
n todo lo relacionado
o con Áfricca, la
Afrod
descendenciia y la Diásspora, así como
c
la infformación, sensibilizaci
s
ión y formaación.
Pudieendocrear cualquiertipodeeventtosocialde cualquierín
ndole.COOP
PERACIÓAC
CTIVA
ONGD
D entiende y refleja en su proy
yecto, que la Afrodesccendencia aabarca todaas las
civilizaciones y culturas del mundo, mostrándolas
m
s en todos los eventos que se reaalicen.

* CODES
SARROLLO: Tarragonaa: El ámbitto de
actuación
n de COOPERACIÓ AC
CTIVA ONG
GD en
materiad
decodesarrrollo,losituamosenelC
Camp
de Tarraagona y lass Terres dee l’Ebre, debido
principalm
mente a qu
ue es en esttas zonas donde
d
nuestra entidad ha recibido una dem
manda
explícita de soportee. En las T
Terres de l’’Ebre,
COOPERA
ACIÓ ACTIV
VA ONGD deespués de liderar
durante el
e 2011 tod
da una seriee de medidas en
materia de
d defensa de los derrechos hum
manos,
sensibilizzación cultu
ural y sopo
orte al coleectivo
inmigrantte en el desarrollo
d
d
de proyecto
os de
cooperacion internacional, ha decidid
do seguir ad
delante con
n estas iniciiativas de forma
f
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conju
unta con otras
o
Entid
dades del territorio compromettidas con estos objeetivos,
impu
ulsando la creación de la FEDERAC
CIÓN ESCUE
ELA DE LEN
NGUAS Y CU
ULTURAS DE
E LAS
TERR
RES DE L’EB
BRE. En cuanto al Cam
mp de Tarraagona, nuesstra labor se centra, dee una
partee,enelsopo
orteainiciattivasdecooperacionintternacional entreEntid
dadesquefo
orman
parteedelaASOC
CIACIÓNDE
EIMMIGRAN
NTESSENEG
GALESESy, porotrolad
do,enelrefu
uerzo
delascompetenciasdeEntidadesdeinm
migranteseengeneralparareforzarrsutrabajocomo
facilitadoresde integraciónsocialdelaaspersones alasquerepresentan,,yeneldiseñoe
impleementación de activid
dades que promuevan
n una senssibilidad in
ntercultural y el
recon
nocimientodelascomp
petenciasdelapoblaciónreciénlleggada.

SORÍA TÉCN
NICA
ASES

PERACIÓAC
CTIVAONGD
Dofrecelaeexperienciay
y
COOP
conocimientosd
desuequipo
otécnicoaen
ntidadesquelo
soliciiten,enmatteriade:



n,implantaciión,gestión,seguimientoy
x Creación
evaluació
ón de prroyectos de
d
cooperaación
internaciional.
masdeCodeesarrollo.
x Program
nyactualizacióndeweb
bs.
x Creación
dememoriassydossiersinstitucionaales.
x Diseñod
ndeasociaciiones.
x Creación
x Organizaacióndeeveentossocialeeseinstituciionales.
x TraducciióneInterprretaciónIngglés/Francéss.
delogos.
x Diseñod
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Desarrollo 2000 en África
GuineaEcuatorial
http://d2000.blogia.com
d2000enafrica@gmail.com






Con el objetivo de promover el desarrollo socio económico de las zonas en las que
actuamos, nos centramos básicamente en los ámbitos de sanidad, educación, medio
ambienteeinfraestructuras.Específicamentepretendemos:

9 Mejorarlasaludmaternoinfantilylasaludsexualyreproductiva
9 Formacióndeprofesionaleslocales
9 Respetarycuidarelmedioambiente
9 Prevencióndeenfermedadesevitables,mejorandolasinfraestructuras

ActualmenteestamostrabajandoenGuineaEcuatorial,dondeactuamosespecialmenteen
el Centro de Salud de Bolondo y en su entorno, realizando diversas actividades:
actividad sanitaria, formación del personal local que tenemos contratado, actividades de
promoción de la salud y prevención de enfermedades, programas de salud y talleres y
juegoseducativosenlaescuela.Enelaño2008nosconcedieronlagestiónporunplazode
20añosdeesteCentrodeSalud,despuésdehaberlorehabilitadoyequipado.
Tenemos la intención de iniciar próximamente en Guinea Ecuatorial, un proyecto de
cooperaciónaldesarrolloenelámbitodelaganadería, agricultura y pesca.Elobjetivo
es contribuir al desarrollo socioeconómico de la zona de referencia y poner en práctica
medidas que pueden ayudar a salir de la dependencia de la importación de productos
agroalimentarios y de pesca. Se pretende dar apoyo tanto en la producción, como en la
comercialización, capacitar y crear empleo entre la población local, incrementar la
productividad agrícola, ganadera y de pesca, así como su rentabilidad y sostenibilidad,
favorecidotodoelloporlascondicionessocioeconómicasypolíticasactualesdelpaís.
TenemosrelaciónconlaUniversidadNacionaldeGuineaEcuatorialyelHospitalRegional
de Bata, con quienes entre otras cosas estamos desarrollando un proyecto de
telemedicina, financiado por la Unión Europea y en el que intervienen otros países de
ÁfricayLatinoaméricaydiversoshospitalesespañoles.

En España realizamos periodicamente actos de sensibilización y de difusión de la
organización y de sus proyectos, a través de conferencias, exposiciones fotográficas,
conciertosyactividadesculturales,etc.
Desplazamos voluntarios españoles para colaborar en el entorno del Centro de
Salud. Algunos de estos voluntarios se desplazan a realizar la parte práctica de sus
estudios, ya que tenemos convenio con el Postgrado de Cooperación en salud y
geografía médica (Universidad Autónoma de Barcelona) y con el Máster en salud
internacional (Universidad deBarcelona)
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DZ-EXPORT
SalimMedjerab
Argelia/Maghreb
VilanovailaGeltru
Móvil650.233.531.
salimmed@gmail.com
www.dzexport.es



area:intergacióneconomicanorte–sur/freelance
Dzexporteslawebparalapromociondelexportespañolhaciaelmercadoargelino.
El mercado claramente está tendiendo a un uso, cada vez más claro de las nuevas
tecnologías, para realizar cualquier operación comercial. Esta es la razón por la que
volcamos nuestros esfuerzos en poder ofrecer un servicio adaptado a las nuevas
necesidades.
Loqueofrecemos:
x
x
x
x

Informacionesbásicassobrelosmercadosdedestino.
Listadodeposiblesimportadoresenelpaísdedestinoparasupropriapromoción
export.
emailmarketing.
marketingporteléfono.
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Espai Àfrica-Catalunya
Associació pel Coneixement de les Realitats Africanes
C/Nàpols,346,1erpis,Barcelona
Tlf934589595

www.espaiafrica.cat









OBJECTIUS

Espai ÀfricaCatalunya té per objectiu principal fomentar el coneixement de les
realitats africanes i ampliar els vincles culturals, científics, econòmics, socials i
institucionalsentreCatalunyaielspaïsosafricans,creantespaisd’intercanvientrela
societatcatalanailessocietatsafricanes,perfomentarlainterculturalitatimillorarla
cohesiósocial.

ACTIVITATS

• Plataforma de llançament d’iniciatives culturals d’autors, intel·lectuals i artistes
africansaCatalunya,perapersonesresidentsaCatalunyadetotselsorígensque
estiguininteressadesenlesculturesafricanes.
• Organitzadora d’exposicions i espectacles de les expressions més rellevants i
innovadoresdelesculturesafricanes.
• Generadoradejornadesitallers.
• Centrededocumentacióirecercaenxarxaamblesentitats.
• Ambvocaciód’orientarpersonesnouvingudes,queesderivaranalesentitatsque
esdediquenaatendreles.
• Centre d’assessorament i suport a les entitats africanes i africanistes de tot
Catalunya
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ETANE
Equip de Treball de l'Àfrica Negra a l'Ensenyament
Dir.EdmundoSepaBonaba
kopesese@hotmail.com

Hoteld'EntitasdeLaPau.
C/PereVergés,1,planta9,desp.8
08020Barcelona
Tel:932780294
Fax:932780174
etane@pangea.org;kopesese@hotmail.com
http://etane.pangea.org/castella/castella.htm



area:Guinea,ÀfricaNegra
ETANEésunaorganitzaciónogovernamentaldeCooperacióInternacionalEspecialitzada
enl'ÀfricaNegraque,amblasevaactivitat,preténcontribuiraunmillorconeixementde
larealitatcultural,social,políticaieconòmicadel'ÀfricaNegramitjançantlarealitzacióde
diferents projectes dins de l'àmbit educatiu, la cooperació al desenvolupament i la
immigració.
ETANE va néixer l'any 1989 a partir d'un grup de persones d'origen africà formades
acadèmicamentalesescoleseuropees,perlaqualcosa
tenen un coneixement clar d'ambdós sistemes de
valors(l'europeuil’Africà).

El Projecte Àfrica Negra a l'Ensenyament és una
propostad'enriquimentculturaladreçataceducadorsi
alumnes dels nivells no universitaris, per col·laborar
en la tasca educativa i completar la informació bàsica
necessària sobre aquesta cultura desconeguda per la
nostra societat, i això des d'una perspectiva creativa i
objectiva.Elsobjectiussón,doncs:
Difondreelconeixementdelarealitatdelspaïsosafricansenelsaspectessocials,
econòmics,culturals,polítics,etc.
Sensibilitzarelseducadorsielsalumnessobrelariquesailadiversitatculturalde
l'ÀfricaNegra
Eliminarapocapocelstòpicsisimplificacionsqueexisteixensobrel'Àfricanegraila
sevagent
Analitzarcríticamentmaterialsdidàcticsquedistorsioninlarealitatafricanaa
l'ensenyament
Establirelsmecanismesquepermetinunapropamentveritableentreeducadorsialumnes
eneldescobrimentdelariquesaculturaldelspaïsosdel'ÀfricaNegra
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Assessorar les entitats i organismes que ho sol·licitin i donar suport en tot allò que faci
referènciaalseufuncionament
Promoure la realització de projectes de cooperació al desenvolupament dels països
africans
Posar en marxa campanyes i accions de sensibilització sobre diferents aspectes de la
realitatsocialipolíticadel'Àfricasubsahariana.
Aquesta és una associació catalana emblemàtica de treball per l’Àfrica. Porta molt anys
fentfeina,iesmereixmoltqualsevolreconeixement.
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Fundación Privada Rosa Alfieri de Biología y
Medicina Tropical
C/PauClaris,148Entresuelo1ª
08009Barcelona
Tel.934672503
fundacion.rosa.alfieri@gmail.com
http://www.fundacionrosaalfieri.org
http://fundacionrosaalfieri.blog.youphil.com/






La Fundación Privada Rosa Alfieri de Biología y Medicina Tropical (FRA) nace en el año
2005conlamisióndecontribuiralamejoradelasaluddelaspoblacionesenlospaísesen
vías de desarrollo. Para ello se plantea como objetivo identificar y potenciar aquellos
proyectosenelámbito delasaludyelbienestarquesuponganunamayoreficaciaenla
utilizacióndelosrecursosdelaFundación.

LaFundaciónintervienedemaneradirectaenlaasistenciamédicaprimariaatravésdeun
dispensariopropioubicadoenunaescueladeeducacióninfantilyprimariaenlalocalidad
deNgaring,a80kmdeDakar.Enelaño2007laFundaciónfirmóunProtocolodeAcuerdo
con la ONG Groupe Presence Locale (GPL), ubicada en Medina Gounass, Pikine –
Guédiawaye, con el objetivo de llevar a cabo un programa de lucha contra la malaria.
Ahora, el proyecto más ansiado de la Fundación en Senegal, el
Centro BIOMED 3, ha recibido la autorización definitiva para su
construcción por parte del Ministerio de la Salud senegalés y se
prevésupuestaenfuncionamientoen2012.

ActuamosenSenegal

Desdemarzode2011,laFundaciónRosaAlfieri(FRA)formaparte
delaEuropeanVenturePhilantropyAssociationdeseandocolaborar
estrechamente aportando su experiencia y aprendiendo al mismo
tiempo del resto de los miembros en la práctica de la Venture
Philantropy.
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Kirabo
Camerún&España
CamídelGolf,8
08392Llavaneres
Barcelona

info@kirabo.eu
www.kirabo.eu


http://www.facebook.com/pages/KIRABO/207615269293907
newslettermensual


OBJECTIUS

Combatir la extrema pobreza de nuestra zona de acción a través de microcréditos,
formaciónprofesionalyelapoyoapequeñosempresarioslocales.

ACTIVITATS

Eventos diversos para recaudación de fondos (caminata solidaria, torneo de padel,
conciertos,ferias,etc.)


INQUIETUDSCOMERCIALS

Camerún(importacióndedistintosproductos)

COMENTARIS

Creemosen mejorarlasituacióndelapoblación localdándolestrabajoo comprandolos
productosquehayanfabricado.Éstaeslamejorcooperaciónalargoplazoquepodemos
ofrecer.

Esimportantetambiénsensibilizaralaspersonasdeaquí.
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Kituo
o cha Wana
afrika
Ce
entre Pan-A
Africà
Cen
ntro Panafriicano
Pan
n African Ce
enter

Avenidad
delosPlanettas11
Bloque1º,,9ºC28983Parla
Comu
unidaddeM
Madrid
ww
ww.wanafrik
ka.org
http://essla.facebook
k.com/wanaafrika
M
Memoriade
actividadess:http://ww
ww.wanafrik
ka.org/2005/11/nosotrosaboutuss.html
Wikipediaa:http://es.w
wikipedia.org/wiki/Cen
ntro_Panafrricano


PáginaWebdelPreesidentedeKituoChaW
Wanafrika:w
www.antum
mi.com
ArtícculodelaW
Wikipediasob
breelPresid
dente[enCaatalà]:
htttp://ca.wikipedia.org/w
wiki/Antumii_Toasij%C3
3%A9



LaAsssociaciónseconstituyeeenMadridyPalmadeMallorca,lo
osmiembrossondediv
versas
proceedenciassob
bretodo:Niigeria,GuineeaEcuatoriaalyColombiia.

El Ceentro Panaffricano estáá constituido
o al amparo de la Ley
y de Asociaciones, sus fines
estattutariosson:

Proteegerelpatriimoniocultu
uralpanafriccanoydefen
nderladiverrsidadcultu
uralafricanaa.

Prom
moveriniciattivasdestinaadasarevallorizarlaciv
vilizacióndeeÁfricanegrra.
Prom
moverunafo
ormaciónun
niversaldesd
debasescon
nceptualesaafricanas.
Prom
movereluso
odelKisuahiilícomolengguaafricanaadecomunicación.
Prom
moverlaluch
hacontraelracismoytodaformad
dediscrimin
nación.
Prom
moverlaiguaaldaddehom
mbresymu
ujeresentod
dosloscamp
possociales..
Prom
moverelemp
pleodignoy
yelcrecimieentoeconóm
micoenlaso
ociedadafriccana.
Prom
moverpráctiicasdemocrráticasenco
onexiónconlajurídicaaafricanatrad
dicional.
Prom
moverladefeensayeducacióndelossjóvenesyd
desfavorecid
dosafricanosyafricanass.


Las actividades
a
a realizar por
p el Centrro Panafricaano según se establece en los Estaatutos
son:
Fund
darelCentro
odeEstudio
osPanafrican
noscomoen
ntidadacadéémica.
Llevaaracaboacccionesdeseensibilizaciónycampañasdeinform
maciónsobreÁfrica.
Prom
moverydesaarrollarproggramasdeaalfabetizació
ón,educativo
osydeform
mación.
Elabo
orarygestio
onaractividadescientífi
ficasrelativaasaÁfricaysudiásporaa.
Desaarrollarproggramasenfaavordelain
nfanciaydellosjóvenesdeÁfricayssudiáspora..
Llevaaracabopro
ogramasdeigualdaddeeoportunidaadesentreh
hombresym
mujeres.
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Prestarserviciosdeorientaciónenmaterialaboral,empresarialydediscapacidad.
Realizaractividadesparafomentareldesarrollosostenibleyelcomerciojusto.
Realizarprogramassocialesdeinsercióndelosdesfavorecidosydeempleodigno.
DesarrollarproyectosdecooperaciónaldesarrollosocioeconómicoenÁfricayAmérica.
CualesquieraotrasactividadeslícitasparalaconsecucióndelosfinesdelaAsociación.
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La Mirada Descoberta
Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

Barcelona

DirectordelFestival
ToniNavarro
650634245

productora35mm@gmail.com

www.festivaldecinemaidretshumans.cat


area : difussió dels Drets Humans i la seva
protecciómitjançantelcinema
realitzaciódelFestivalimostresitinerants

ENTIDADES COLABORADORAS
AmnistíaInternacional
ColegiodePolitólogosySociólogosdeCataluña
ComitécatalándeACNUR/UNHCR:Agenciade
laONUparalosRefugiados
EscueladeCulturadePaz:CátedraUNESCO
sobrePazyDerechosHumanosdela
UniversidadAutónomadeBarcelona
FestivaldeCineFISahara
FestivaldeCineyVideoinfantilyjuvenilde
Venezuela
FestivalKaramadeJordania
FICVI:FestivalInternacionaldeCineyVideo
Indígena.
Fire!MostraInternacionaldecinemagaii
lesbiàdeBarcelona
ICIP:InstitutoCatalánInternacionalporlaPaz
IDHC:InstitutodeDerechosHumanosde
Cataluña
InstitutoCervantes
OficinadelParlamentoEuropeoenBarcelona
OneWorldRumania
OSPDH:ObservatoridelSistemaPenaliels
DretsHumans.UniversitatdeBarcelona
SindicatodePeriodistasdeCataluña
SurvivalInternational
TV3:ProgramaLatituds
UFFO:UniversalFilmFestivalOrganization
UNESCOCAT:CentroUNESCOdeCataluña
LaestructuradelFestivaldeCineyDerechosHumanosdeBarcelonacontempla,como
aspectofundamentalycaracterístico,laorganizacióndedistintasmuestrasitinerantesdel
Festivalanivelinternacional.
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LaorganizacióndedichasitinerantescontribuyealaproyeccióninternacionaldelFestival
deCineyDerechosHumanosdeBarcelonaque,ademásdeservircomoplataformade
lanzamientoparadirectores,realizadores,productores,programadoresydistribuidores
enlaciudaddeBarcelona,consigueestablecerunodesusobjetivosprimordiales:divulgar
losvaloresestablecidosenlaDeclaraciónUniversaldelosDerechosHumanosenaquellos
paísesdondeexisteunmayorriesgodevulneración,ounabajaproducción
cinematográfica,constituyendoasíunaplataformadepedagogía,reflexiónyeducaciónen
eldesarrolloyconcienciadepaz.

Muestras Itinerantes internacionales:
Afganistán:EncolaboraciónconAutumnHumanRightsFilmFestival.
Belgrado:EncolaboraciónconelFestivalFreeZone
Colombia:EncolaboraciónconlaAECID.
Grecia:EncolaboraciónconlasededelInstitutoCervantesenAtenas.
Jordania:EncolaboraciónconKaramaHumanRightsFilmFestival.
Macedonia:EncolaboraciónFestivalInternacionalKinoEye.
México:EncolaboraciónconAmnistíaInternacionaldeMéxicoyelFestivaldeCiney
VideoIndígena.
Palestina:EncolaboraciónconPalestinianCinemaGroup,acargodelgrupodecineastas
palestino.
Rumanía:EncolaboraciónconelFestivalOneWorldRumania.
Sevilla:EncolaboraciónconAsociaciónCulturalEntornosCulturales.
Turquía:EncolaboraciónconlasededelInstitutoCervantes.
Venezuela:EncolaboraciónconelFestivaldeCineyvideoInfantilyJuvenil.
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MASARA TRAORÉ
BurkinaFaso
Barcelona
MartaCasado
T.660372323
Mcasado71@gmail.com

www.masaratraore.com








Promourelamusicamandinga

MasaraTraoreesun grupodemúsicatradicionalafricanade MaliyBurkina.Sustemas
exploran diferentes sonoridades , desde melódicas , que nos transportan a una Africa
profunda , llena de mensajes y tradiciones a otros temas más rítmicos que ponen al
público a bailar . Masara compone sus propias canciones y transmite en ellas mensajes
llenos de sabiduría y experiencia . Conmúsicos de larga trayectoria musical su música
tomauncolorderaízyfusión
EnestosmomentosestáenprocesodegrabacióndesuprimerCD.
Masara Traore
Masara Traore es una artista de Burkina Faso residente en
Barcelona desde hace ya 10 años que ha actuado con múltiples
gruposalolargodeestetiempocomobailarina.
Recientementehadecididodarelpasodecrearsupropiogrupo.
Cantante de gran personalidad y talento, Bailarina
impresionante que incita a todo el mundo a seguirla con su
enormeencantoyCompositoradetodaslascancionesdelgrupo,
tienetodoslosingredientesparaconvertirseentodaunaestrella
delamúsicaafricanaactual.Ysitodoelloloamenizamosconel
magnífico grupo de músicos que la arropa, rodea y apoya, el
resultado son conciertos de los que cada vez más gente está
hablandoyesperandoenlaciudadcondal.
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Adama Kone
Adama es de Mali y es quien marca la base de nuestro imparable y
trepidante ritmo con su Jeli Goni. En una palabra, Adama es el corazón
del grupo.Adama tiene una amplia experiencia de trabajo con muchos
grupos de Mali desde la edad de 18 años. Ha colaborado  con grupos
como Nene Soumano, Djalou Damba, Fanta Sourougou, Babani Kone,
MamaDrabaoPayeCamara.Suespecialidadeslamúsicamandenguey
bamaná.

Kalildaf Sangare-Vieux
Vieux también es de Mali y es uno de los músicos de
mayor experiencia del grupo. Su manera de tocar la
Guitarra es absolutamente electrizante. En 1992
empezó con el grupo Sanghasire y a partir de ese
momento ha trabajado con muchos grupos
mandengues de gran renombre como: Habib Koité,
Oumou Sangare, Alou Sam, Ramata Diakite, Adama
Yalomba, Djelika Diawara y Babani Kone. Su
especialidadeslamúsicawasouloymandengue.Vieux
haestadotrabajandomuyintensamenteenlacomposicíónmusicaldetodaslascanciones
deMasara.

Omar
Omar es un baterista senegalés con una enorme
experiencia. Ha tocado con grandes músicos de todo
género como reggae, mandengue, hiphop y más. A la
batería tiene una sorprendente velocidad que
hábilmentenosestimulaatodosconunritmovibrantey
de color excepcional. Pero lo que es verdaderamente
sorprendente en él es su gran capacidad de
improvisación, lo que permite que nuestra música
derive en formas inusitadas y distintas en cada
concierto.
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Marta Casado
Marta es una sorprendente bailarina y fantástica corista
queseentiendeconMasaraalaperfección.
Empiezaabailaralaedadde2añosenlaescueladebaile
de su madre ya los 19 años inicia la carrera de baile
dondeprofundizaen:clásico,jazz,calqué,interpretación,contemporáneo.Alfinalizar,se
interesa por la danza africana , donde descubre su pasión por esta danza y pasa a
dedicarseporcompletoaella.
Ha bailado con artistas como: Luis Mbabele , Luis Mbomio (viajando a Guinea invitados
porelMinisteriodeCultura),Dankan,NinoGalisa,Cheika,KendoDjomby,Dunyakelen,
Banankalo.

Papa Orbe
Papasimplementees..."theboss".
Sinél,todoestonuncahubierasidoposible.
No podemos más que agradecer que nos haya ofrecido toda su enorme asistencia y
experiencia.'MuchasgraciasportodoPapa!
Productor, bajista, percusionista, tresero, nacido en Santiago de
Cuba donde comienza su carrera profesional a los 16 años en la
Casa de la Trova Santiaguera, donde participa en giras ,
grabaciones,festivalesetc.Alos18 añossetrasladaalaHabana,
donde es contratado por la institución Ignacio Piñeiro como
treserodelostradicionalesdeCarlosPuebla,luegoescontratado
por la misma institución también como tresero del conjunto del
gran trompetista Félix Chappotín, formación de gran relevancia
paralamúsicacubanayconjuntoquefueraformadoporeltresero
y compositor Arsenio Rodríguez. En su estancia en la Habana
participa en varias formaciones donde continua grabando y
haciendoprogramasparalaradioytelevisióncubana.Ingresaen
elgrupodelacantanteAlbitaRodríguezconlagrabaundiscoen
BogotáColombia y participa en giras programas de TV y Radio y festivales tanto
nacionales como internacionales. En el año 93 se traslada a Bogotá contratado por la
prestigiosa cantante Toto' la Momposina `` Real World´´, con la que participa en la
grabación de tres discos y festivales como Womad London, Grec, La Mar de Músicas en
Cartagena,Ainsafestivaldeverano,ExpoSeulKorea,LosveranosdelPalaciodelConde
Duke Madrid, Atenas music festivalGrecia, Festival internacional de teatro Bogotá
Colombia,EtnoSur,FestivaldellibroenGuadalajaraMéxico,etc…ygiraspormasde20
países.EscontratadocomoproductorparaelselloDiscosFuentesdondegrabayproduce
paravariosartistas.LlegaaBarcelonayseinstalael24dediciembredelaño1999,donde
vive actualmente y donde ha producido discos y tocado con varias formaciones
destacando la agrupación catalana Dusminguet como bajista y con quien gira por varios
paísesdeEuropayfestivalesnacionales.Actualmenteesbajistaproductorylíderjuntoal
trompetistaDennis``ElHuevo´´HernándezdeRadioMalanga.
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Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual

c/SanchodeÁvila,125129
08019Barcelona
www.mesadiversitat.cat
http://www.facebook.com/mesadiversitat
https://twitter.com/#!/mesadiversitat

Mesa.diversitat@gmail.com




OBJECTIUS
x
x

x

x

x

Reflexionarsobrelarepresentaciódeladiversitatculturalalsmitjansaudiovisuals.
Normalitzarladiversitaticontribuiraquèelsprofessionalsielsprestadorsdeserveis
assumeixin la importància social, estratègica i pràctica d'incorporar la diversitat en
els continguts audiovisuals (informatius, debats, sèries de ficció, programes
d'entreteniment,publicitat,etc.).
Feractuacionsenrelacióalsoperadorsderàdioitelevisió,pertalqueincorporinla
dimensiódeladiversitatenlessevesestratègiesempresarialsienelscontingutsdela
programació.
Endegar projectes de recerca i formació iferne difusió sobre el camp temàtic
constituïtperl'audiovisual,elfetmigratoriiladiversitat.Debatretemesespecíficsen
formadeseminariipotenciarelsgrupsdetreball.
Elaborar propostes adreçades al sector audiovisual per tal de col·laborar a la millor
promociódelsvalorsdeladiversitat.

ACTIVITATS

Jornades, premis, formació i publicacions. Tot allò relacionat amb la immigració i
diversitatculturalielsmitjansaudiovisuals.
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Nalle Club Associació Cultural africana
Costad’Ivori
Barcelona

ChantalTahouTiete
mòbil695824272

www.facebook.com/nalleclub
www.kanalleclub.es
nalleclub@hotmail.com






area : plataforma de difusió cultural de la música, la dança i la gastronomia de Costa
d’Ivoriidelarestadel’Àfricanegra.

espectacles,festesanuals,cursos,tallers,workshopsiintensiusdepercussióidança,ide
cuinasubsahariana,conferenciesicontacontesdetradicióoral.

NALLECLUBesunaAsociaciónCulturalAfricana,creadaporChantalTieteTahou
(bailarinayprofesoradedanzaafricana).NacidaenCostadeMarfil(ÁfricaOccidental)y
residentesenBarcelonadesdeelaño2000,hafundadoalavezungrupomusicalformado
porartistasprofesionalesprocedentesdelaExCompagnieNationaldeCôted’Ivoire,
creadaelaño1974porelgobiernodeCostadeMarfil,conlafinalidaddeconstruiruna
pequeñavitrinadelfolkloreyladanzatradicionalmarfileña.Laproyeccióndelacultura,
identidadymusicalidaddelpueblomarfileñohasidoexportadaalrededordelmundo,
llevandoacabogirasenAmérica(EstadosUnidos,México),Asia(Japón),África
(Sudáfrica),yenmuchospaísesdeEuropa.

NALLECLUB,integratambiénbailarinesypercusionistasdenuestropaís.Sunombre
significa“Venaverme”(KaNalle)enlenguagouro,yapesardequeelgruposeha
constituidorecientementeconestenombre,suscomponentesyahanactuadoenvarias
capitaleseuropeas,ysusespectáculoshaceañosquesellevanacaboenlosescenarios.
Durantelosmesesdemayo,junioyjuliode2004,fueronseleccionadosparaactuar
diariamenteenel“ForumdelasCulturas”enBarcelona,conunespectáculofijodurante
tresmeses.Esemismoaño,tambiénactuaronparaelAyuntamientodeMadridenelmarco
delasjornadas“LosVeranosdelaVilla2004”
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Nutrició Sense Fronteres
CarrerdelCallnº20,08002
Barcelona
+34934334541/637952010
jesus@nutricionsinfronteras.org
www.nutricionsinfronteras.org


La missió de l'ONG de Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les
desigualtats en matèria nutricional en el món, des de la perspectiva de la cooperació,
formació i la capacitació, promovent l'ús equilibrat dels recursos alimentaris i la
solidaritatentreelspobles.
CooperacióinternacionaliActivitatsformatives

LavisiódeNutricióSenseFronteresésarribaraser
unaorganitzaciódereferència,enlaintroduccióde
novestecnologiesiaplicacionsadaptadesales
necessitatsdelespoblacionsmésdesfavorides.
Ajudantaaconseguirunsatisfactoriestatnutricional
mitjançantunacorrectaalimentació,adaptadaacada
cultura.Perquècreiemfermamentque"l'alimentació
ésundretuniversal".
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OSCAR MATEOS

Investigadoratítolpersonal

Barcelona

www.oscarmateos.wordpress.com

omateosm@gmail.com




x

membre de la línia de conflictes del Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la
UniversidadAutónomadeMadrid(UAM).

x

professordelaFacultatd’EducacióSocialiTreballSocialdelaUniversitatRamón
Llull.




Investigarprocessossocialsipolíticsenpaïsospostconflicteal’ÀfricaSubsahariana
Escricarticlescientíficsidedivulgació,donoclassesamàstersicursosespecialitzats
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PETILOBOS

SalifoDjassi
GuineaBissau

petilobos@hotmail.com

CarrerdelsEnamorats707235
08013Barcelona
Móvil698276388

Area:activitatscomercialsÀfricaCatalunya

Ésmoltinteressantparticiparenunacteenelsentitdeconèixerpersones
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SDRCA
Societat per a la Difusió de les Realitats Culturals Africanes

AnastasieMajolie,Camerún

RossendNobas1,12
08018Barcelona,
Tel:659890585
anastasie09@hotmail.com



objetivo : facilitar las entradas de nuevas tecnologías en las zonas más necesidadas ;
desarollarlautilitzacióndesTICS

EnCamerún,enSenegalyenvariospaísesafricanoslainformaciónyladivulgacióndelas
culturastanricassequedamuyescondida.

Muypocaspersonasconocenlasverdaderasculturasyhabitosdeestospaíses.
En general los medios de comunicación se limitan entre bajo número de personas y
sabemosqueenlasciudadeslamajoríadeloshabitanteshacopiadobastanteloshábitosy
lascostumbresdeEuropaodeEstadosUnidos,olvidándonsedevalorarlassuyasqueson
muyauténticasyricas.Puedeserqueestoocurreporcostumbreoporcomplejo...

Hellegadoelmomentoparatrabajarelsentidodelaidentidad,delperfumeydelacultura
deAfrica.Deciralosafricanosquepuedenhacerconocerseentodasuautenticidad,tal
cual.
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Uganda in Spain

SantiJiménezGodino

Apt.938,
08080Barcelona
Móvil669388095

ugandainspain@yahoo.es

www.ugandainspain.webs.com


area:relacionsambambaixadesiconsolats,icambresdecomerç
relacionsambUganda,Tanzània,Kenya.
collaboradordel’Ambaixadad’Uganda

 Estimados/as ciudadanos/as ugandeses/as y españoles/as, administraciones públicas,
organizacionesprivadas,inversores,empresasyONG/asociacionesdeambospaíses:
“UgandainSpain”nacedelanecesidaddefortalecerrelacionesentreUgandayEspaña.El
interésprincipales:



Ofrecer alguna información básica y datos útiles, así como enlaces para
profundizarsobreambospaíses.
Convertirse en una plataforma para desarrollar unas fuertes relaciones en
diferentes ámbitos (comercio, inversión, educación, sanidad, turismo,
ONG/asociaciones,etc).

Nuestrosservicios:













Obtencióndelvisadougandés
AsistenciaparalaobtencióndelvisadoSchengen
AsistenciaaciudadanosugandesesenEspaña
Legalizacióndedocumentos(ugandesesyespañoles)
Organizacióndesafarisdirectamentecontouroperadoresugandeses
BilletesdeaviónysegurodeviajeparatuviajeaUganda
Obtención de permisos de gorilas directamente de laUWA (Ugandan Wildlife
Authority)
Organizacióndereuniones(yviajes)denegociosenUgandayEspaña
BúsquedadepotencialesclientesenUgandayEspaña
AsistenciaaONGsugandesasyespañolas
ConferenciassobreUganda
CualquierpreguntasobreUgandayEspaña

Por este motivo esta web es bilingüe: en español para mostrar cómo es Uganda a los
hispanoparlantesyeninglésparamostrarEspañaalosugandeses.
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w
www.united
dexplanation
ns.org
http
p://www.facebook.com
m/unexplanaations
http://twiitter.com/#!!/unexplanaations
info@united
dexplanation
ns.org


UniteedExplanationsesunaaasociaciónssinánimodelucroquetienecomoobjetivoanalizar
yexp
plicarlosasu
untosintern
nacionalesd
deunamaneeraclara,seencillayfácildeentender.Su
cara más visible es su página web, creada
c
en noviembre de 2010 p
por un grup
po de
estud
diantes de Relaciones
R
I
Internacion
ales. Poco más
m de un año y mediio después de su
nacim
miento cuen
nta con casii 200 colabo
oradores dee más de 30
0 países y h
ha logrado varios
v
recon
nocimientossnacionalesseinternacionales.
UniteedExplanationsestamb
biénunaaso
ociacióndep
personascom
mprometidaasconladiffusión
del conocimient
c
to y la realiidad internacional. Nu
uestra misió
ón principal es promov
ver el
estud
dio, el cono
ocimiento y
y el funcion
namiento dee las Relaciiones Intern
nacionales en la
socieedad desde una persp
pectiva divu
ulgativa, sub
brayando su
s impacto, importancia  y
conexxión con laa vida diarria de los ciudadanos.
c
. Pretendem
mos por tanto fomenttar la
comp
prensión, debate, diálo
ogo y enten
ndimiento de
d la realid
dad internaacional entrre los
diferentespaísess,pueblosy,,endefinitiv
va,entreperrsonas.
Laexisten
nciadeesta asociacióntiene,
entreotro
osfines,lossiguientes:
• Favorrecer el iintercambio
o de
conocimieentos conttribuyendo a la
promoció
ón, desarrolllo y difusió
ón de
lasRelaciionesIntern
nacionalesy
ydela
actualidad
dinternacio
onal.
• Desarrollar nueevos canalees y
form
matos de com
municación,, difusión y
y divulgación de la acttualidad intternacional y del
conocimientodeelmundoalasociedad.
•Info
ormar,mejo
orar,desarro
ollareinnov
varlasocied
dad.
Conv
vencidos de su gran potencial,
p
nu
uestro principal instru
umento para alcanzar estos
objettivos es nueestra página web: ww
ww.unitedexp
planations.o
org, donde hay una seección
especcíficasobre África,enlaacualsehanpublicado
omásde53 artículoshaastaelmom
mento.
Son artículosqu
uepretenden,porunap
parte,expliccaraspectosscomplejos delarealidadde
este continente, amenudo incomprend
didosporpaartedelasssociedades occidentalesylo
hacem
mos desde múltiples aproximacio
a
ones: político, social, cu
ultural o deel desarrollo
o. Por
otraparte,sepersigueacerccarlarealid
dadafricanaycontribuirraladifusió
óndesituacciones
deco
onflicto,emeergenciahum
manitariayviolacionesdederechoshumanos.
Siqu
uieresleernu
uestrosartículossobreÁfrica,visíttanosen:
http://www.unitedexplanattions.org/caategory/regiions/africa//
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Un
niversitat de
e Lleida- Officina
de dessenvolupam
ment i
cooperació

Alb
bertRocaÁlvarez

JaumeII,Cam
mpusdeCap
ppont
EdificiiAnnex2ªp
planta
25001L
Lleida
Tlf973003536/3535

oca@hahs.u
udl.cat
ro
www.u
udl.es

ocència,tran
nsferènciadeeconeixemeents
àrea::recerca,do

ment i Cooperació (ODEC), que depèn del Vicerectoraat de
L'Oficina de Deesenvolupam
Relaccions Interrnacionals ii Cooperacció, va néixxer l’any 1994 amb la finalitaat de
sensiibilitzar,forrmariafavorrirlasolidarritatdelaco
omunitatun
niversitàriailaciutadan
niade
Lleid
daenversla situacióde desigualtat existentenlesrelacion
nsSudNord
d.Entenemq
quela
cooperació al desenvolupa
d
ament és una
u
part essencial
e
deel comprom
mís social de la
e seus Esttatuts, la Un
niversitat dee Lleida fa seu
s aquest ccompromís quan
Universitat. En els
maque:“LaU
Universitat deLleidaprromoulacooperacióen
nelscamps deladocència,la
afirm
recerrca,latecno
ologiailaculturaambelspoblesieelscol·lectiu
usmenysdesenvolupatssamb
la fin
nalitat de reeduir la difeerència entrre els poblees i potenciar l’educaciió allà on més
m la
necesssiten,totfo
omentantvaalorsdesolid
daritatbasaatsenl’enriq
quimentmutu”(article6.3).

L'OficinadeDeseenvolupameentiCooperració,d'acorrdambaqueestafinalitatt,esproposaacom
mentals:
aobjectiusfonam
x
x
x
x
x
x
x
x

Contribu
uiralconeixeementdelarealitatdelsspaïsosemp
pobrits.
Analitzarrelsefectessdelprocéssdeglobalittzacióielsd
desafiamenttsqueplanttejala
seuagov
vernabilitat.
Sensibilittzar sobre els
e problem
mes que afeccten els col··lectius sociials especiallment
vulnerab
blesdelnosttreentornlo
ocal.
Promourrel'anàlisii lareflexió alvoltantd
deldesenvollupamenthu
umàisostenible,
respectu
uósambelm
mediambien
ntielsdretsdelesfuturresgeneracio
ons.
Potenciaarlaformaciióilarecerccaenl'àmbiitdelacoop
peracióaldesenvolupament,
ambelsu
uportd'unccentredereccursosespecialitzat(CD
DOCS).
Incentivaar i afavorrir la partticipació activa dels membres
m
d
de la comu
unitat
universittàriadonanttsuportaleesseuesiniciativessolid
dàries.
Col·laborrar amb altrres institucions i entitaats públiquees i privadees dedicades a la
cooperaccióaldesenv
volupamenttil'acciósoccialsolidàriaa.
Fomentaarunaculturradepau,deemocràciaiderespecteealsdretshu
umans.

Enlaamesuraqueescompleeixinaquestssobjectius,llaUniversitatdeLleidaaparticiparààenla
inelu
udiblemissió
ódebastiru
unasocietatmésjustaiigualitària.
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Viatges Temps d’Oci

EdurneBaqueroArellano
EnriqueGranados72,bajos
08008Barcelona
626160112/933233423
edurne.baquero@tempsdoci.com
ebaqueroarellano@gmail.com
Facebook:Edurne.Tempsd’Oci


OBJECTIUS

TransmitiralviajerolaResponsabilidadTurísticaparasermásconscientesdenuestras
accioneseintentarentretodosreducirnuestrahuellaeimpacto.


ACTIVITATS

Charlas,encuentrosconviajeros,viajestodoelaño


DIFUSIÓ(ACTES,WEBS,...)

Web,facebook,mailing


INQUIETUDSCOMERCIALS

Senegal

COMENTARIS

Viajarestáalalcancedemuchos,peronotodossomosviajeros.Viajeroesaquelque
respetaloquevisita,loqueveyloquecomparte,intentandodejarlamásmínimahuella
desupaso.
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VidalSunyer,SL
Ptge.SantLluís,26bxs.08940CornellàdeLlobregat
Tel.:933776156,Fax:933771955,
email:info@vidalsunyer.net
www.vidalsunyer.net

RogerCumeraset al.,Catalunya

Àmbit d'actuació: Qualsevol territori on la seva població estigui exposada a la
malària. Els primers anys, però, la nostra actuació es vol centrar a l'Àfrica
Subsahariana, ja queés la zonaamb més al percentatge d'afectatspel paludisme,
focalitzantl'actuacióinicialalSenegal,comapaísdereferènciaalcontinent.


Objectius:Posicionarsecomareferentinternacionalenlaprevenciódemalalties
detransmissióperinsectes,talcomelpaludisme,atravésdenegocisd'economia
inclusiva. Apostant, en tot moment, per la innovació, la deslocalització, la co
creació d'empreses i ajudant al desenvolupament endogen dels sectors de la
societatmésdesfavorits.

Activitats: Desenvolupar, fabricar i distribuir VIDAL’SNET ®,un producte tèxtil,
tècnic i innovador, que consisteix en una malla mosquitera amb un insecticida
incorporat a l’interior mateix del fil. D'aquesta manera, es pot combatre
directamentelmosquitdelamalària,fentqueaquestesmorialestarencontacte
amblamosquitera.

El principal avantatge de VIDAL’SNET ®  és la seva llarga durabilitat, de més de 5
anys enfront als 6 mesos que tenen de vida les mosquiteres només impregnades
ambinsecticida.Apartdequel’insecticidajaestrobaincorporatalamosquitera,
mentre que a les altres s’ha d’anar impregnant cada cert temps, amb la
problemàticaqueaixòcomporta.


Difusió:www.vidalsunyer.net(enconstrucció),www.facebook.com/vidalsnet

Vídeospromocionals:MosquiteracontramalariaPresentacioVidal'sNet
http://youtu.be/IPLyK0I8KI,VIDALSUNYERVIFÒRUMHEALTHCARE
BARCELONATV3,http://youtu.be/L982CkPE7o,http://youtu.be/maXH8XqXeak
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Inquietuds comercials.BasantnosenlafilosofiadelaBasedelaPiràmide,els
nostresvalorssón:
Cocreació:La participació dels diferents actors interessats, per un desenvolupament
integral,jasiguiperpartd'ONG's,elspropisgovernsilamateixaempresa.

Integració:ElpersonaldelesUnitatsdeProduccióhad'estarestretamentlligatamb
projectessocialsdelaregió,apartdedisposard'unestamentjurídicpropi.

Investigació: Es considera que la investigació científica i la innovació són
imprescindibles per el manteniment de l'empresa a llarg plaç. Per això existeix una
relacióentreVidalSunyer,SLilesuniversitatsicentrestecnològicsendiferentspaïsos
d'actuació.

Ètica: La nostra tasca està emmarcada en un estricte compliment decodis, normesi
principies d'actuació ètica. Tenint com a compromís la potenciació de la població de
baixosingressosil'apoderamentdelasocietat

Comentaris: La malària, o paludisme, és una de les principals causes de mortalitat.
Segons les últimes dades de la OMS, cada any hi ha 2.400 milions de persones
exposadesalsriscosd’aquestamalaltiaalmón,delesqualssen’infecten500milions.
Aquestesdadestambédiuenqueaquestdarreranyhivahavermésd’1miliódemorts
provocades perlamalària.Lamajoriadelscasosesregistrenal’ÀfricaSubsahariana.
Noobstant,tambéesveuenafectadesÀsia,Llationamèrica,ialguneszonesd’Europa.
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