
1

BUTLLETÍ DE DIFUSIÓ
ACTUEM PER 
TRANSFORMAR LES 
INJUSTÍCIES SOCIALS
CAMPANYA MIRA L’ÀFRICA 
2011-2013

↗ Resultat de la campanya

↗ L’afrooptimisme, una altra visió 

↗ sobre l’Àfrica: Mawa N’diaye

↗ Experiències del treball en educació 

↗ per  al desenvolupament (EpD) 

↗ en centres d’educació formal

↗ Akwaba i l’EpD: entrevista

↗ Com treballar a escala local? 

↗ Joves, diversitat cultural i 

↗ relacions nord-sud

↗ Material pedagògic



2 3

Crèdits
Continguts: Fundació Akwaba
Coordinació: Caterine Galaz i Núria Gómez
Disseny: Supercobra + Jettoki DB
Fotografia: Nelson Araya
Producció gràfica: Trui Multimedia 
Edició limitada: Barcelona 2013

BUTLLETÍ DE DIFUSIÓ
ACTUEM PER 
TRANSFORMAR LES 
INJUSTÍCIES SOCIALS
CAMPANYA MIRA L’ÀFRICA 
2011-2013



4 5

__16/  Presentació 

__18/  Campanya Mira l’Àfrica!

__10/  Resultats de la campanya

__12/  Conferència Mawa N’diaye: 
“L’afrooptimisme: un canvi necessari en la sensibilització local”

__14/  Tres experiències d’EpD en centres d’educació formal

__22/  Akwaba i l’EpD i aprenentatge i servei (entrevista)

__28/  Idees i propostes d’acció en la sensibilització local: 
Diversitat cultural, actuacions amb joves i relacions nord-sud

__34/  Materials pedagògics de la campanya: 
Guia pedagògica, continguts tallers pedagògics, exposició “Mira l’Àfrica!”

__44/  Accions de sensibilització i formació: 
Jornada Mira a l’Àfrica! al Centre Cultural Collblanc-La Torrassa

__46/  Accions de sensibilització obertes a la ciutadania: 
“Cinema a la fresca!”

__48/  Accions de sensibilització obertes a la ciutadania: 
Festa de la Diversitat a l’Hospitalet de Llobregat

__50/  Accions de sensibilització a Tarragona: 
“Contacontes per a nenes i nens!”

__52/  Accions de sensibilització: 
Agenda propera de la Fundació Akwaba

__54/  Colofó poètic: 
“Conversa telefònica”

ÍNDEX



6 7

Benvolgudes i benvolguts,

La Fundació Akwaba es plau de presentar aquest butlletí, que 
resumeix en unes pinzellades el que ha estat la campanya 
de sensibilització “Mira l’Àfrica! Actuem per transformar les 
injustícies socials”, desenvolupada en uns quants indrets de 
Catalunya i a la Costa d’Ivori. 

En aquest butlletí s’explica com es concreten en l’àmbit local 
accions d’educació per al desenvolupament (EpD), des del 
plantejament de treball d’alguns centres educatius i a partir 
de la reflexió entre entitats socials i educatives a les jornades 
d’aquesta campanya.

Com sabeu, la fundació té entre els objectius l’acció social 
des d’una perspectiva educativa, participativa i comunitària. 
Per això moltes de les activitats d’aquesta campanya han 
inclòs formacions: treball amb agents educatius formals i 
alumnat de primària i secundària, i també formació en l’àmbit 
informal adreçada a la ciutadania en general, a partir de 
materials ad hoc per sensibilitzar, en aquest cas, sobre els 
estereotips i la diversitat de l’Àfrica. 
 
D’una altra banda, també treballem la incidència política 
i la sensibilització. Per això, amb aquesta campanya s’ha 
sensibilitzat la ciutadania catalana en les relacions nord-
sud, posant especial èmfasi en la difusió de continguts que 
permetessin d’ensorrar les falses idees que hi ha sobre 
l’Àfrica i mostrar la diversitat d’aquest continent. S’ha 
comptat amb la participació d’entitats socials que ens han 
acompanyat al llarg de la campanya. Finalment, en la missió 
d’Akwaba també es promou la participació ciutadana i per 
això s’han desenvolupat accions obertes al carrer i en centres 
públics (com ara biblioteques i centres cívics) i la difusió dels 
resultats de les nostres accions dins la campanya a través de 
les xarxes socials.

Creiem que aquest camí ha donat el seus fruits i per això 
volem presentar-ne una mostra amb aquest butlletí. Aquest 
material pot introduir elements per a la reflexió sobre la 
tasca en EpD en l’àmbit formal, la sensibilització ciutadana 
en l’àmbit local i el treball en xarxa. També per facilitar-vos 
continguts que podeu fer servir per a les vostres accions. A la 
part final d’aquest document podeu trobar enllaços d’interès 
per aprofundir tots aquests continguts.

Moltes gràcies per donar suport a la campanya!
/

Daniela Vilarasau
Presidenta de la Fundació AkwabaPRESENTACIÓ
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Mira l’Àfrica! Actuem per transformar les 
injustícies socials és un programa dirigit a  
infants, joves, adults i entitats i institucions 
de Catalunya amb l’objectiu de promoure una 
ciutadania global crítica amb les relacions 
desiguals de poder que hi ha i que causen les 
injustícies socials nord-sud. És compromesa 
amb els processos de denúncia i reivindicació 
de la societat civil organitzada i activa en la 
creació d’accions a favor dels drets humans, 
la cultura de pau i la justícia social.

A través d’aquest projecte es va buscar: 
a) donar a conèixer la realitat africana i de 
la Costa d’Ivori; b) aportar elements per a 
la reflexió sobre les causes que generen 
desigualtats N/S, i c) promoure el contacte 
entre agents locals interessats en la temàtica.

Per tal d’augmentar les capacitats en 
l’educació per al desenvolupament es va 
buscar denunciar les causes que generen 
la pobresa, l’exclusió social al sud i les 
relacions desiguals de poder entre el nord i el 
sud global, com també promoure l’educació 
per la pau. També es va buscar promoure la 
solidaritat i el desenvolupament i el respecte 
dels drets humans. 

Amb la  població adulta es va promoure 
la recerca en profunditat de les causes 
i els orígens que es troben a la base de 
les desigualtats al sud i de les relacions 
desiguals de poder a l’Àfrica subsahariana 
en general, i a la Costa d’Ivori en particular, i 
que s’ha transformat en una guia pedagògica 
sobre l’Àfrica. Aquesta guia per al professorat 
serveix per contextualitzar els tallers 
que es fan a les aules. Per dur a terme 
aquesta publicació es va fer una tasca de 
documentació sobre l’Àfrica subsahariana 
centrada sobretot en les causes i els orígens 
de les desigualtats generades per les 
relacions desiguals de poder N/S i que són 
a la base del no-assoliment dels Objectius 
del Mil·lenni i la realització d’entrevistes i de 
contactes amb organitzacions que treballen a 
l’Àfrica subsahariana. 

Amb els infants i joves, el projecte inclou 
accions puntuals i de llarga durada als 
centres educatius amb la finalitat de 
fomentar el coneixement sobre els aspectes 
que generen les desigualtats socials al sud 
i les relacions desiguals de poder N/S; de 
treballar aspectes relacionats amb la cultura 
de la pau i el foment dels drets humans, 
els quals es tracten de manera específica i 
transversal al llarg dels tallers. 

Els tallers que encara es duen a terme amb 
els infants i joves, els hem dividit en dos blocs 
temàtics: 

L’Àfrica en imatges. En aquest bloc es 
treballa quina és la imatge que el jovent i 
els infants catalans tenen de l’Àfrica. Volem, 
doncs, donar un conjunt d’eines i de recursos 
per tal de desconstruir el nostre imaginari 
estereotipat de la societat africana. 

Què fem nosaltres? En aquest segon bloc 
s’investiga sobre les causes que generen les 
desigualtats: espoli de recursos naturals, 
comerç internacional injust, governs 
corruptes, guerres... 

Finalment, es va concloure la producció 
i difusió d’una exposició itinerant i la 
realització d’unes jornades formatives que 
van tenir per objectiu: a) denunciar les causes 
que generen la pobresa, l’exclusió social al 
sud i les relacions desiguals de poder entre el 
nord i el sud global, com també per promoure 
el desenvolupament i respecte integral dels 
drets humans; b) fomentar la formació dels 
agents implicats en la tasca del projecte Mira 
l’Àfrica! i de la ciutadania en general. 
/

CAMPANYA 
“MIRA L’ÀFRICA!”
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↗ Elaboració de continguts pedagògics per a 
tallers amb infants i joves.
↗ Elaboració d’una guia pedagògica per a 
agents educatius.
↗ Exposició “Mira l’Àfrica!” amb visita guiada.
↗ Tallers educatius (a Catalunya i a la Costa 
d’Ivori) i coordinació amb el professorat.
↗ Jornades de treball: “Mira l’Àfrica!”
↗ Presència i difusió en xarxes socials.

Poblacions on s’ha treballat: Barcelona, 
l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Bouaké 
(Costa d’Ivori), Esplugues de Llobregat i 
properament a Montcada i Reixac i a d’altres 
localitats del barcelonès. 
La campanya continua!
/

RESULTATS 
DE LA CAMPANYA

ACTIVITATS

“MIRA L’ÀFRICA!” 
EN XIFRES

+100
tallers

Per a més informació, consulteu el bloc 
de la campanya:
www.miralafrica.blogspot.com

I la pàgina d’intercanvi i de recursos 
d’aquesta campanya i d’algunes més 
de la Fundació Akwaba: 
www.campanyesakwaba.wordpress.com

Els vídeos de la campanya són a:
www.youtube.com/user/
sensibilitzacioakwab

4
comunitats a la 
Costa d’Ivori

1
exposició

7
poblacions 
catalanes

+200
dibuixos, poesies, 
cançons sobre l’Àfrica i 
relacions nord-sud

+2000 
infants i joves

+50
vídeos d’accions de 
joves a Catalunya i 
la Costa d’Ivori

1
guia pedagògica per 
al professorat
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Resum de la conferència de Mawa N’diaye, 
tècnic de participació i interculturalitat de 
l’Àgència Catalana de Joventut i secretari 
general de la Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catalunya.

“L’AFROOPTIMISME: 
UN CANVI NECESSARI EN 
LA SENSIBILITZACIÓ LOCAL”

Parlar del continent africà, per molta gent, és 
explicar les desgràcies de la fam, les guerres i 
l’espoli dels recursos naturals, entre més fets. 
És a dir, centrar-se en els tòpics habituals 
que els mitjans de comunicació no es cansen 
de difondre a les notícies i reportatges. És 
clar que no podem dir que aquesta Àfrica no 
existeix. No diem això, però podem veure-hi 
més enllà: també hi una altra Àfrica que és 
plena i viva. Podem dir que és l’afrooptimisme, 
que té els seus arguments sòlids basats en la 
gran diversitat del continent. 

L’Àfrica és un continent divers amb moltes 
cultures que transcendeixen les fronteres 
dels 54 estats actuals. Perquè abans de 
la creació d’aquests límits, hi havia milers 
d’ètnies i de cultures que han sabut conviure 
plenament en pau –com en l’antic imperi de 
Mali, on aquestes relacions fraternals van ser 
catalogades en una parentela entre si.

Tenim raons per ser optimistes. Els últims 
deu anys el creixement econòmic del 
continent s’ha situat en una mitjana del 
5,6%, sobretot desvinculat de la crisi 
econòmica internacional.

Potser ara el desenvolupament del continent 
en general no depèn tant dels seus recursos 
naturals o de la qualitat de les seves relacions 
amb els antics poders colonials. El model 
de desenvolupament comença a ésser més 
endogen i dóna més importància al capital 
social del continent, com també a la seva 
voluntat d’independència a l’hora d’escollir 
els seus partners econòmics i firmar acords 
de cooperació.

Les oportunitats del continent es basen en 
múltiples factors. Per una banda, representa 
un mercat enorme de possibles consumidors 
i una població bàsicament jove –amb el 70% 
de persones de menys de trenta anys, un 
creixement demogràfic del 2,3%–. Per una 
altra banda, la contribució de l’Àfrica en el PIB 
mundial arriba al 2,4%.

El dinamisme econòmic s’explica també per 
la voluntat de desenvolupar la cooperació 
“sud-sud” i sobretot l’obertura dels governs 
africans a una millor integració subregional 
a través de projectes transnacionals 
d’infraestructures –com també del projecte 
de la Nova Aliança per al Desenvolupament 
de l’Àfrica (NEPAD), que preveu vertebrar tot 
el continent.

Un dels gran motors d’aquesta esperança i 
optimisme és la bona acollida de les noves 
tecnologies de la comunicació (NTIC), amb 
una gran penetració dels telèfons mòbils 
(actualment ja n’hi ha més de 500 milions 
d’abonats). Les conseqüències de les NTIC 
té efectes en l’àmbit més proper de les 
persones a l’Àfrica: desperta l’interès en els 
usuaris per l’educació i l’alfabetització, per 
generar energies renovables com plaques 
solars als pobles per recarregar mòbil i 
connectar-se a internet.

Crec que aquest dinamisme es mantindrà 
si els governs són conscients que el 
desenvolupament no sols és tenir un PIB 
positiu, sinó que es basa en la capacitat 
de mobilitzar els recursos per a la població 
local, i tenint present el respecte dels drets 
universals. Amb una conjunció de drets 
humans, democràcia i sostenibilitat es 
podrà gestionar una convivència entre les 
pràctiques tradicionals de la regió a una 
gestió moderna dels estats.
/

Pots veure la conferència 
d’en Mawa N’diaye a:
http://youtu.be/RGCnix-ekvU

   Mawa N’diaye
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EXPERIÈNCIES DEL 
TREBALL EN EDUCACIÓ PER 
AL DESENVOLUPAMENT 
EN CENTRES 
D’EDUCACIÓ FORMAL
Sovint l’EpD s’explica amb la tasca de les 
ONG, però què en pensen els mestres i el 
professorat? Com plantegen els equips 
educatius la feina de l’EpD als centres? 

Amb la voluntat de saber de primera mà, de 
la veu dels mestres i el professorat, aquest 
plantejament de treball i oferir una diversitat 
a l’hora d’implementar-lo, es va convidar 
representants de tres centres educatius de 
característiques distintes, amb els quals la 
Fundació Akwaba ha col·laborat en aquesta 
campanya i en unes altres.

Pensem que aquestes experiències poden 
nodrir la reflexió, tant des del sector educatiu 
com des de les ONG, per la inclusió i la 
millora de les accions d’EpD en l’àmbit de 
l’educació formal. 

Si bé les metodologies presentades a la taula 
rodona van ser heterogènies, es va constatar 
que tots els centres treballaven l’EpD des 
d’un concepte que va més enllà de les 
relacions desiguals entre el nord i el sud, que 
inclou les desigualtats i l’exclusió al nord.
Vegeu-ne el resum:
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APS I EPD: 
IES EDUARD FONTSERÈ, 
L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT

A l’IES Eduard Fontserè, 
centre públic d’educació 
obligatòria i postobligatòria 
del barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat, 
es treballa l’EpD amb 
projectes d’aprenentatge 
servei. S’entén com a ApS 
“una proposta educativa 
que combina processos 
d’aprenentatge i de servei 
a la comunitat en un sol 
projecte ben articulat en 
el qual els participants es 
formen tot treballant sobre 
necessitats reals de l’entorn 
amb l’objectiu de millorar-lo. 
L’aprenentatge servei és, 
doncs, un projecte educatiu 
amb utilitat social1”.

Jordi Ibáñez, director de 
l’IES, va explicar les dues 
experiències d’ApS que duen 
a terme, en què es fomenta 
el treball intergeneracional i 
tenen lloc en l’entorn local:

Joves per al Barri: 
començat el curs 2007-2008 
amb l’alumnat de batxillerat, 
proporciona una doble 
experiència estretament 
vinculada i articulada, 
una formació especifica 
d’iniciació al voluntariat i 
un període de voluntariat 
a l’Esplai a la Florida, 
donant suport als monitors 
i monitores en les seves 
tasques.

Compartim Drets: 
és un projecte integrat en 
l’assignatura d’educació per 
la ciutadania de 3r d’ESO des 
del 2008-2009. Un grup classe 
de vint alumnes realitza 
un treball d’investigació 
sobre quatre entitats que 
vetllen pels drets humans. 
Amb la finalitat de difondre 
posteriorment aquests drets 
humans entre tres escoles de 
primària i durant un acte de 
visualització a la comunitat. 
Les entitats coresponsables 
són l’Esplai a la Florida i l’IES, 
i col·laboren amb unes altres 
entitats del barri. Compartim 
Drets pretén ajudar els 
joves en el seu camí a la 

vida adulta com a ciutadans 
lliures i compromesos amb 
la realitat més propera del 
barri, i com a agents actius 
que encomanin la seva 
motivació per lluitar contra la 
injustícia social. 

L’equip educatiu valora 
aquestes experiències 
positives i eficaces, 
observa com els joves 
participants treballen un 
munt de competències 
educatives i personals que 
en milloren el creixement 
personal i considera que 
la feina en xarxa entre els 
diferents agents educatius 
d’un mateix territori és la 

resposta més adequada als 
desafiaments actuals.
/

  1Centre Promotor d’Aprenentatge Servei. 

Pots veure l’experiència presentada 
de l’IES Eduard Fontserè:
http://youtu.be/K1-11G7Ug5I

   Jordi Ibáñez
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CAMPANYES DE 
SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
LOCAL I INTERNACIONAL 
I JORNADES 
INTERDISCIPLINÀRIES, 
JESUÏTES DEL CLOT.

Cristina López, cap d’estudis 
d’infantil i primària, va 
explicar les campanyes de 
solidaritat i les Jornades 
Interdisciplinàries com a 
exemples d’accions d’EpD 
integrades en el projecte 
d’educació en valors humans 
i cristians, i l’ensenyament 
arrelat a l’entorn que inspiren 
el caràcter propi de l’educació 
dels Jesuïtes.

Les campanyes de solidaritat 
local, generalment 
consisteixen en campanyes 
de recollida d’aliments per a 
les famílies més necessitades 
del barri, lots mensuals de 
primera necessitat, i es duen 

a terme per Nadal. Tot i que 
excepcionalment enguany, a 
causa de la crisi econòmica, 
es repeteix la campanya al 
juny amb el lema “La fam no 
fa vacances”. Puntualment 
fan unes altres accions tipus 
campanyes, com per exemple 
recollides de taps i donació 
de llibres. En aquestes 
campanyes locals es treballa 
en xarxa amb més entitats, 
com el Banc dels Aliments. 
Darrerament, en el marc 
d’alguns cursos i assignatures 
concrets, s’ha col·laborat amb 
la Marató de TV3 (cursos de 
FP) i la campanya de donació 
del Banc de Sang i Teixits 
(6è de primària).

En l’àmbit internacional 
també participen en una 
campanya solidària anual, 
que habitualment consisteix 
en una donació per ajudar 
algun projecte educatiu en 
algun país de Sud-amèrica 
o l’Àfrica. 

Consideren les jornades 
interdisciplinàries del cicle 
inicial i primària com una 
oportunitat per treballar, 
des de diferents àrees, una 
mateixa temàtica. Enguany 
s’ha escollit l’Àfrica, amb 
l’objectiu de propiciar una 
visió diversa del continent 
i per això s’han plantejat 
treballs cooperatius des 

de diferents àrees i s’ha 
col·laborat amb entitats i 
població africana que ha 
vingut a explicar el seu 
testimoniatge.
/

   Cristina López

Pots veure l’experiència presentada 
de l’escola Jesuïtes El Clot:
http://youtu.be/6IC6I55pVSM

   Jornades Interdisciplinàries
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EDUCACIÓ EMOCIONAL 
I COMISSIÓ DE 
SOLIDARITAT, CEIPM 
PATRONAT DOMÈNECH 
DE BARCELONA.

Pep Guinovart, tutor de 5è 
de primària, i Cesc Noguera, 
tutor de 3r de primària, van 
exposar la tasca en EpD 
de l’escola a partir del seu 
projecte educatiu, que situa 
la persona en el centre. 
La prioritat de l’escola és 
el benestar emocional. 
Consideren que el creixement 
personal i l’educació 
emocional és el que 
condiciona l’aprenentatge i la 
feina educativa. 

Des d’aquest enfocament es 
treballa aprendre a pensar; 
a escoltar activament i 
a participar; a aprendre 
relacionant, sense llibres de 

text tradicionals sinó a través 
d’uns altres llibres, xerrades 
d’experts o famílies i l’ús de 
les noves tecnologies i el fet 
d’aprendre de tothom tenint 
en compte la diversitat.

Al centre hi ha una 
comissió de solidaritat, 
formada per famílies, 
educadors, educadores, 
monitors i monitores. El seu 
funcionament és variable, 
depenent de la implicació de 
la gent que en forma part. Es 
destina un 1% del pressupost 
de l’escola a projectes 
de cooperació locals i 
internacionals, i habitualment 
es col·labora amb ONG: la 

col·laboració pot consistir 
en projectes més continus 
o també per una demanda 
de l’escola per treballar un 
tema d’actualitat, en la qual 
se sol·licita coneixement o 
informació d’experts. 

Unes altres qüestions que 
es van destacar eren: les 
assembles de cooperació 
a primària; les temàtiques 
actuals treballades com 
els sense sostre, avis i la 
salut mental; i la flexibilitat 
curricular. Aquesta darrera 
qüestió facilita posar 
més atenció en l’aspecte 
emocional i en l’interès i les 
demandes del grup i l’entorn. 

En aquest sentit es facilita 
la col·laboració puntual 
o contínua amb els altres 
agents educatius. 
/

   Cesc Noguera i Pep Guinovart

Pots veure l’experiència presentada 
del CEIPM Patronat Domènech a:
http://youtu.be/MBTlVebOmxg
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“S’HA D’APOSTAR PER LA 
CONNEXIÓ GLOBAL-LOCAL, 
SORTINT AL CARRER 
I GENERANT SINERGIES 
I XARXA” 
Entrevista amb dues patrones de la Fundació Akwaba, 
Desiré Rodrigo i Bibiana Marín, 
per Caterine Galaz V.

Com ha anat treballant 
l’EpD al llarg del temps, 
la Fundació Akwaba?

Bibiana: Vam començar a 
treballar en aquesta línia 
ara fa uns deu anys. Abans 
parlàvem de sensibilització 
i no d’EpD, però a poc a poc 
ha anat prenent forma. En 
aquest camp s’han intentat 
harmonitzar els projectes de 
l’entitat perquè tinguessin 
una certa coherència. Si 
fèiem projectes d’EpD a 
escala local i de cooperació 
internacional, doncs 
calia treballar continguts 
semblants de les relacions 
nord-sud. Abans fèiem coses 

de sensibilització que podien 
quedar-se molt en la cosa 
superficial. Amb l’entrada de 
la visió de l’EpD, els projectes 
han guanyat profunditat i 
coherència.

Desiré: Quan vaig entrar 
a Akwaba es feien coses 
molt puntuals a les 
escoles i temes variats 
com ara el comerç just i 
la interculturalitat, sense 
arribar a una profunditat o 
una tasca més contínua. Es 
treballava molt el tema de 
la interculturalitat i l’Àfrica 
perquè era el centre d’interès 
de l’entitat. Aleshores, en el 
començament de l’aposta 

per l’EpD es va intentar 
portar aquí el que passava 
a la Costa d’Ivori. A poc a 
poc, amb projectes com el 
de Xarxa, es va fer un intent 
perquè totes les àrees 
d’Akwaba anessin en una 
mateixa direcció, sota el 
prisma teòric de l’EpD. Amb 
un intent fort de vincular 
què passava aquí amb què 
passava a la Costa d’Ivori. 
S’hi van introduir temes més 
en la línia de l’educació, 
participació, comunitat, 
noves tecnologies i gènere. 
La cosa important va ésser 
establir una línia que unís els 
objectius d’Akwaba amb tots 
els objectius dels projectes.

Bibiana: Així vam començar a 
desenvolupar les campanyes 
i les jornades com a actes 
forts. Procuràvem que tots 
els projectes beguessin de 
la mateixa font. Tant aquí 
com a la Costa d’Ivori. Encara 
que el contacte, en aquest 
sentit, no va ser tan fluid com 
pensàvem.

Desiré: El contacte amb la 
Costa d’Ivori sempre ha estat 
afectat per la situació social i 
política d’allà. Sempre rebíem 
material d’allà que aquí 
transformàvem i intentàvem 
utilitzar en unes quantes 
àrees. Després vam començar 
a crear una línia d’intercanvi, 

on aquí i allà es treballés el 
mateix per a les dones, jovent 
i educadors i educadores.

Bibiana: Fins aleshores ens 
enviaven d’allà el contingut. 
Quan va esclatar la guerra 
a la Costa d’Ivori, sí que 
ens van anar donant més 
contingut del que hi passava. 
El centre de la primera 
campanya de la Unitat Mòbil 
va ésser, precisament, 
difondre tot això.

Desiré: Sí, les primeres 
campanyes que vam 
desenvolupar de 
sensibilització aquí 
estaven molt vinculades 

al que passava allà. Es 
treballava molt el tema de 
conflictes, drets humans i 
cultura de pau.

Com va entrar l’opció de 
l’aprenentatge i servei a 
la fundació?

Bibiana: Es va començar amb 
una formació dels educadors 
a escala més conceptual. 
Després, amb el projecte 
Canals, les nostres accions 
tenien un vessant de “servei”, 
encara que no era de manera 
explícita. No érem conscients 
que fèiem “aprenentatge 
i servei”. Connecta-Jove, 
jo diria que ha estat el 

   Bibiana Marín i Desiré Rodrigo



24 25

projecte per excel·lència 
d’Akwaba en ApS perquè 
des del començament els 
joves sabien que el que feien 
acabaria essent un servei a 
la comunitat.

Desiré: Abans de Connecta-
Jove vam adaptar els nostres 
projectes a les escoles, 
perquè vam veure que el 
taller pel taller es quedava 
curt, no s’aprofundia i 
podien quedar en accions 
aïllades. Vam proposar a les 
escoles una altra hora de 
taller, a més del contingut 
que transmetíem, en què 
l’intent era que els nens i 
les nenes produïssin alguna 

cosa del que havien après, 
que elaboressin continguts a 
partir de l’aprenentatge. Amb 
això s’intentava fer uns altres 
tallers o es materialitzava en 
alguna guia pedagògica.

Quins són els desafiaments 
en “sensibilització” de cara 
al futur, tenint en compte 
com ha afectat la crisi també 
el tercer sector? Quines 
sortides hi veieu? 

Desiré: Des de fa temps hem 
anat tendint a construir les 
nostres accions d’una manera 
diferent i a no quedar-nos 
sols en la cooperació, sinó 
de connectar l’element 

global amb el local i 
promoure la participació 
aquí i la convivència...

Bibiana: Una sortida que pot 
seguir Akwaba és catalitzar 
o creuar camins amb unes 
altres entitats. És un filó. 
S’han de cercar sinergies 
entre entitats, serveis, 
l’administració i el tercer 
sector, a més de les escoles. 
Després dependrà dels 
recursos..., però amb pocs 
recursos es poden fer coses, 
amb el voluntariat, alguna 
cosa es pot fer en aquesta 
línia, i si hi ha recursos, molt 
més. O ens connectem o les 
coses no tiraran endavant. 

La intensitat de la tasca en 
EpD marcarà la quantitat 
de recursos disponibles, 
personals i materials, 
però sense quedar-nos 
paralitzades i aïllades.

En metodologia, quins són els 
reptes d’Akwaba?

Desiré: Depèn una mica de 
la gent que es pot vincular 
a Akwaba. És un repte. La 
línia de “carrer” va ser durant 
un temps una opció. Crec 
que és una línia que s’ha de 
recuperar, que és necessària, 
que permet arribar a una 
altra gent i construir les 
temàtiques des d’unes altres 

visions, des de la noció de 
“veïnatge” i de “carrer”, 
vincular les coses que passen 
al barri amb què passa a 
escala més general. És cert 
que es necessiten recursos, 
però no sols això... Si es fa 
una aposta en aquest sentit, 
es pot avançar a poc a poc.

En l’àmbit escolar, és positiu 
intentar fer una tasca més en 
profunditat o a llarg termini 
i intensiva sobre els temes 
amb les escoles, en comptes 
de fer molts tallers petits 
aïllats. Treballar amb menys 
escoles o entitats, però d’una 
manera més intensiva, amb 
més continuïtat.

Bibiana: Crec que la 
intervenció al carrer és 
important. En el projecte 
Xarxa es va veure clar i 
l’aposta va ser sempre ser 
al carrer, contínuament, 
per exemple amb l’Street 
Basket. Si no es pot tenir 
una periodicitat, s’hauria 
d’apostar per algunes accions 
visibles. Per exemple, ara 
tenim els “cinemes a la 
fresca” durant el mes de juny 
i s’ha instaurat i la gent ho 
coneix. Fer coses que vagin 
generant una periodicitat 
perquè el barri hi connecti.

Desiré: L’acció al carrer 
genera coses. Amb l’Street 
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Basket van tenir lloc moltes 
connexions amb entitats 
del barri. Amb el cinema 
hem connectat amb la 
Unitat contra el Racisme 
i el Feixisme, el JIS... Si 
generes aquestes trobades, 
és més fàcil que passin més 
coses amb la gent del barri, 
repercuteix en la vida del 
barri. Coses tangibles. La gent 
creu que no es pot fer res... 
Evidentment fer quelcom 
de gran és complex, però 
pots començar amb petites 
accions.

I quins temes haurien de ser 
eixos per la fundació a escala 
de sensibilització i d’educació 

per al desenvolupament en 
l’àmbit local? 

Bibiana: Sé que hi ha 
un tema important en el 
nostre entorn, que són les 
“necessitats bàsiques” de 
la població. Les necessitats 
reals que jo veig tenen a 
veure amb els ponts entre 
aquestes necessitats i unes 
altres temàtiques, com 
l’educació i l’habitatge.

Desiré: S’ofereixen 
formacions i alternatives 
educatives que la gent 
s’apunta i obté un 
empoderament, escalen 
uns passets, però després 

cauen... I és perquè no tenen 
feina, o una casa. Si no hi 
ha les coses bàsiques, la 
resta trontolla perquè és 
com el sostre d’una casa. 
Un altre tema que veiem 
que és important abordar és 
l’augment de les adolescents 
embarassades. És un tema 
que cal estudiar perquè se’ns 
escapa. No té a veure tant 
amb l’educació sexual.

Bibiana: Crec que té a veure 
més amb la “integració” 
i sentir-se acollida i no 
haver de veure’s empesa 
una mateixa a crear llaços. 
L’experiència que tenim és 
que són noies que tenen 

educació sexual, però que 
després no l’apliquen. 

Sobre les necessitats 
bàsiques, hi ha algunes 
entitats que aposten per 
bancs d’aliments i crec que 
per aquí la nostra aposta no 
aniria. Però hi ha un segon 
nivell que té a veure amb les 
xarxes que es poden crear 
escala local de cooperació. 
Des d’assessorament, de 
la manera de compartir 
un habitatge a compartir 
feines, connectar propietaris, 
reciclatge de menjar o 
més. Pensar en unes altres 
accions que no siguin 
d’assistencialisme, i que 

ajudin que les persones 
també activin mecanismes 
d’actuació propis.

Desiré: O fomentar iniciatives 
més de responsabilitat 
social amb les empreses. 
N’hi ha exemples en uns 
altres barris. Per exemple 
al Raval de Barcelona hi ha 
un dia la setmana on els 
desocupats ho tenen tot més 
barat perquè els comerços 
locals ho han decidit. Apostar 
per una altra línia que no 
sigui l’assistencialisme, sinó 
crear xarxes o pràctiques 
i relacions. La possibilitat 
que es treballi per un futur 
a Akwaba d’autogestió 

laboral d’algunes usuàries 
és una bona idea, però cal 
que maduri. Requereix molta 
maduració i acompanyament.

Bibiana: Sí, però hem 
d’aprendre a fer aquesta 
mena de projectes i 
intentar-ho.
/



28 29

IDEES I PROPOSTES D’ACCIÓ 
EN LA SENSIBILITZACIÓ 
LOCAL: DIVERSITAT 
CULTURAL, ACTUACIONS 
AMB JOVES I RELACIONS 
NORD-SUD 

PROPOSTES 
SOBRE 
DIVERSITAT 
CULTURAL I 
ACCIÓ LOCAL
A partir de la tasca 
desenvolupada en un grup 
de treball a les jornades 
Mira l’Àfrica! entre ONG 
de Catalunya, escoles i 
públic assistent es van 
donar algunes nocions de 
temàtiques per tractar la 
diversitat cultural a escala 
local. Entre les entitats 
participants hi havia l’Institut 
Josep Maria Folch i Torres, 

l’Institut Diversitas de 
l’Àmbit Maria Corral, el grup 
de recerca Fractalitats en 
Investigació Crítica de la UAB, 
l’Associació NingunLugar i 
l’associació Mujeres Pa’lante.

A la comissió de treball 
es va explicar com les 
entitats desenvolupen les 
seves actuacions en espais 
territorials focalitzats. 
L’entitat dinamitzadora del 
grup de treball, Mujeres 
Pa’lante, va explicar que 
el seu objectiu consisteix 
a ser un espai de trobada 
i solidaritat per a dones 
que se centra a donar-los 
suport i a destacar-ne el rol 

en els processos migratoris. 
A més han desenvolupat 
accions contra el racisme 
i la xenofòbia, encara 
que actualment treballen 
majoritàriament en accions 
locals “per la convivència i la 
solidaritat”. Es destaca, així 
mateix, en les activitats que 
porten a terme la realització 
de tallers dirigits a quatre 
sectors: dones, AMPA, joves 
i salut. 

En el grup de treball es 
considera important 
desconstruir els estereotips 
per afavorir la convivència 
local. En aquest sentit, es 
destaquen unes quantes 

àrees d’accions i de temes 
que cal treballar:

↗ Reforçar la importància de 
la memòria històrica com a 
eina molt valuosa per portar a 
terme aquesta tasca.

↗ Se suggereix la necessitat 
de mostrar els principals 
trets dels països amb més 
presència a Catalunya, però 
considerant-ne la diversitat i 
complexitat.

↗ S’insisteix en la tasca 
intergeneracional, amb els 
infants i les persones grans 
com a agents en favor de la 
diversitat.

↗ Es destaca la importància 
de reconèixer els referents 
positius de persones de 
diferent origen per evitar el 
tractament estereotipat per 
grups socials.

↗ Utilitzar els recursos 
disponibles que hi ha per 
combatre els imaginaris 
negatius sobre la població 
estrangera que a vegades es 
desconeixen. Es posa com a 
exemple la xarxa antirumors 
de l’Ajuntament de Barcelona 
i la xarxa de valors de 
l’Hospitalet de Llobregat. 
En particular, es posa com 
a iniciativa interessant 
l’experiència de l’Institut 

Diversitas amb el Manual 
antirumors, que proposa 
una sèrie de recursos 
informatius i divulgatius 
com a material de suport en 
la feina d’eradicar rumors 
(disponible a la web). També 
es posa com a exemple el 
desenvolupament de visites 
al Museu d’Història de les 
Migracions de Sant Adrià 
de Besòs. Aquest museu és 
instal·lat en un tren al parc 
on cadascun dels vagons 
representa una de les etapes 
del procés migratori.

↗ S’assenyala també la 
importància del paper de 
l’Estat en la construcció de 

Pots veure un resum del treball 
de les taules a:
http://youtu.be/8jKkO0BQg3s
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“l’alteritat” i la importància de 
la noció de “fonamentalisme 
cultural” que descobreix com 
es territorialitzen les cultures 
i s’oculten les dinàmiques 
dels intercanvis culturals.

↗ També es destaca la cultura 
com a eina per la convivència 
local. N’és una mostra la 
literatura: es posa com a 
exemple una experiència 
anomenada el Club del Llibre 
d’Intercanvi amb grups de 
Colòmbia, on a partir dels 
diferents interessos literaris 
s’estableixen ponts de diàleg 
entre dones d’origen diferent.

↗ Un exemple d’acció 
directa és la que porta a 
terme Mujeres Pa’lante amb 
SOS Racisme i el Centre de 
Documentació Històrica de 
l’Hospitalet de Llobregat: 
és una acció contra el 
racisme que comença amb 

una introducció sobre el 
tema i continua amb un 
relat a càrrec del Centre 
de Documentació que 
explica, des d’un punt de 
vista històric, els múltiples 
processos migratoris del 
territori, perquè a partir 
de la recuperació de la 
memòria històrica puguin 
produir-se identificacions 
noves amb les persones 
assistents. Després s’acaba 
amb representacions 
teatrals, per centrar-se 
fonamentalment en els 
aspectes vivencials que 
algunes poden passar i 
que tenen a veure amb la 
convivència local. Seguint 
aquesta idea de recuperació 
de la memòria, es considera 
que una alternativa de 
taller pràctic és el recurs 
d’utilitzar fotografies per 
reconstruir les històries de 
les persones immigrants. 

↗ Una altra via d’acció que 
es va considerar va ser la 
possibilitat d’unió entre 
diversitat i acció local, 
el treball a partir de les 
expressions artístiques, 
afavorint el fet que les 
persones puguin ésser 
protagonistes a través de la 
dansa, la música i la poesia. 
S’esmenta la tasca de CAD, 
que funciona al barri de 
Gràcia, i les seves iniciatives 
interculturals a escala local. 
S’assenyala com a exemple 
les iniciatives musicals 
d’intercanvis culturals (Cafè 
les Delícies a Barcelona). 

ACCIÓ AMB 
JOVES
A les jornades “Mira l’Àfrica!”, 
l’entitat Joves per la Igualtat 
i la Solidaritat (JIS) de 
l’Hospitalet va dinamitzar 
una taula de treball sobre 
la manera de treballar la 
sensibilització local amb 
la població jove. JIS és una 
organització no governamental 
que treballa amb joves unes 
quantes temàtiques: salut, 
cooperació i sensibilització 
internacional, participació 
comunitària i TIC, relacions 
intergeneracionals i inserció i 
orientació sociolaboral.

Principalment es destaca 
que la feina de sensibilització 
amb joves ha de ser pràctica 
i atractiva perquè aquest 
sector pugui, efectivament, 
participar en les accions. 
Es va posar com a exemple 
la tasca desenvolupada 
pel JIS amb joves i salut, 
a partir d’una perspectiva 
de gènere i de reducció de 
riscos. Per tal d’assolir-ho es 
realitzen projectes, activitats 
i programes de sensibilització 
en temes de salut entesa 
de manera global i positiva, 
basats en la sexualitat i 
l’afectivitat, la prevenció 
d’ITS, la prevenció dels 
trastorns del comportament 

alimentari, la prevenció i 
disminució de riscos del 
consum de substàncies, 
la gestió d’emocions, la 
prevenció de la violència i 
l’autoestima.

En aquest sentit es destaca 
que qualsevol campanya 
intenta tenir en compte 
aspectes com: 

↗ Desenvolupar accions de 
prevenció.

↗ Promoure l’empoderament 
dels participants.

↗ Concretar un qüestionament 
del perquè: pensament crític 
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respecte a actituds negatives, 
consums i hàbits poc 
saludables.

↗ Promoure hàbits 
saludables.

↗ Promoure la vinculació amb 
el teixit associatiu local per 
tal de generar sinergies de 
treball.

↗ Promoure l’empatia entre 
els participants i respecte de 
diverses situacions de salut.

↗ Evidenciar la relativització 
del coneixement (que una 
gran part del que considerem 
com a veritat és subjectiu 
i parteix d’un punt de vista 
determinat).

↗ A partir de les accions, 
detectar necessitats dels 
joves participants i del 
seu entorn.

A la taula de treball es van 
esmentar algunes accions i 
metodologies a escala local 
que es van portar a terme i 
que poden ésser efectives a 
l’hora de treballar amb joves:

↗ Utilitzar eines culturals 
i d’expressió social: per 
exemple, el teatre per canviar 
rols des de la perspectiva de 
gènere i també intercultural.

↗ Desenvolupar dinàmiques 
participatives que promoguin 
el coneixement del grup.

↗ Promoure dins els grups 
de joves el coneixement 
intercultural per garantir un 
intercanvi d’experiències i de 
coneixements. 

↗ Fer accions directes 
sobre els bons hàbits 
d’alimentació: reflexionar 
sobre la imatge 

distorsionada que es té dels 
cànons de bellesa, sobretot 
entre les noies, i informar 
sobre hàbits d’alimentació 
saludables.

SENSIBILITZACIÓ 
SOBRE LES 
RELACIONS 
NORD-SUD

L’objectiu de la taula era 
debatre i apuntar estratègies 
sobre la sensibilització en les 
relacions nord-sud. La taula 
va ser dinamitzada per SILO, 
camí per al desenvolupament 
dels nens de Guinea Bissau. 
És una ONG que centra 
la feina en la cooperació 
internacional en àmbits de 
la salut i l’educació, i també 
treballa la sensibilització 
al nord. A la taula hi havia, 
principalment, membres 
d’ONG i alguna educadora.

Primerament SILO va 
presentar l’entitat. Sempre 
han treballat a Guinea Bissau 
i ho consideren un valor afegit 

gràcies als llaços afectius de 
què disposen. Per finançar-
se sol·liciten aportacions 
públiques i privades: les 
últimes són les majoritàries, 
i es destaquen l’organització 
de festes al Sutton. Realitzen 
viatges, que són aportacions 
individuals i els consideren un 
factor de transparència que 
incrementa la implicació de 
les persones amb el projecte.

En el debat es van generar 
reflexions generals 
que caldria continuar 
aprofundint. Vegeu-ne 
les principals:

↗ Superar el binomi de les 
relacions nord-sud en les 
estratègies de sensibilització: 
tot i que les desigualtats del 
sud encara són elevades i 
les condicions de vida de la 
població millorables, l’actual 
crisi econòmica posa de 

manifest que les desigualtats 
econòmiques, de gènere i 
socials encara existeixen al 
nord i han augmentat.

↗ Considerar el jovent 
com a generació clau en el 
desenvolupament: s’hauria 
de plantejar més cooperació 
adreçada a joves fora de l’edat 
d’escolarització, ara mateix 
n’hi ha poca i són la clau del 
futur d’un territori.

↗ Oferir una visió de l’Àfrica 
real, lliure de tòpics, sense 
caure en les coses pejoratives, 
l’assistencialisme ni en 
l’excessiu positivisme, 
quelcom objectiu.

↗ Incrementar la feina 
en xarxa per fer més 
sensibilització i incidència.
/
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MATERIALS PEDAGÒGICS 
DE LA CAMPANYA

1. GUIA PEDAGÒGICA
És un material gratuït dirigit a educadors, professorat i 
persones que puguin interessar-se per la temàtica. És 
un material que pot servir per preparar classes i tallers 
o per iniciar un coneixement més específic sobre l’Àfrica 
subsahariana. És fruit de la tasca conjunta amb educadors i 
educadores, i del recull d’articles, llibres i publicacions fets 
per entitats i persones expertes en els temes.

L’objectiu és promoure un coneixement més acurat de l’Àfrica 
subsahariana en general i de la Costa d’Ivori en particular, 
i promoure la desconstrucció d’estereotips i de mirades 
esbiaixades sobre l’Àfrica negra. La intenció és que serveixi de 
full de ruta per endinsar-se en la realitat d’aquests territoris i 
la seva diversitat. Paral·lelament, la guia pedagògica permet 
d’identificar algunes de les causes i polítiques internacionals 
que fomenten i perpetuen les desigualtats socials, i ofereix 
alternatives a aquestes regles del joc.

La guia es pot descarregar directament a la pàgina web: 
www.fundacioakwaba.cat/web/files/GUIA_PEDAGOGICA_2013.pdf

2. CONTINGUTS DELS 
TALLERS EDUCATIUS
Durant la campanya “Mira l’Àfrica!” es van confeccionar 
continguts i materials adequats per a infants i adolescents 
sobre els tallers següents:

↗ Llaços que estrangulen. Quins són els mecanismes i 
tractats de comerç internacional que dificulten unes relacions 
comercials justes i equitatives entre el nord i el sud? Entre 
tots i totes les participants del taller se cerquen estratègies 
de comerç just, sostenible i equitatiu. Alhora aprenen 
estratègies generades per la societat civil en general i les 
dones en particular, com les tontines, per afrontar aquestes 
situacions desiguals. 
Edat: de 12 anys a 18.

↗ La riquesa de l’Àfrica. Poc se sap sobre els recursos 
naturals, agrícoles i humans a l’Àfrica. Cal prendre 
consciència de l’espoli que els països del nord exerceixen 
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compartir amb tothom les seves experiències quan s’ha 
de traslladar amb la seva família a Abidjan, la capital. Amb 
aquest viatge, la Naaku ens transmet les seves sensacions 
a l’hora d’haver-se d’adaptar a una nova realitat econòmica i 
cultural, amb els avantatges i inconvenients corresponents.
Edat: de 7 anys a 10.

3. EXPOSICIÓ ITINERANT: 
“MIRA L’ÀFRICA! 
ACTUEM PER TRANSFORMAR 
LES INJUSTÍCIES SOCIALS”
Presentació
La imatge que tenim de l’Àfrica està molt influïda per les 
notícies, els reportatges i els documentals que veiem als 
mitjans. Tot i ser un continent molt proper en quilòmetres, 
la seva realitat ens queda encara molt llunyana. Els mitjans 
de comunicació, la literatura, el cinema... ens donen una 
imatge de l’Àfrica com un continent homogeni, ple de pobresa, 
malalties, dictadures i guerres. Però, tenen els i les africanes 
aquesta concepció de si mateixos? 

Les imatges que ens arriben del continent africà ens 
ofereixen una informació molt reduïda, simplista i carregada 
d’estereotips de la realitat d’aquest gran territori (30 milions 
de quilòmetres quadrats amb més de 750 milions de persones 
i 53 països). Quan l’Àfrica surt a les notícies, ho fa de manera 
esporàdica. No es fa el seguiment de la seva realitat política, 
econòmica ni molt menys cultural, sinó que es parla de fets 
aïllats i sempre negatius, com més impactants millor. Els 
mitjans de comunicació, l’escola, la literatura, el cinema i 
els governs han consolidat uns estereotips que han arrelat 
molt profundament en la nostra concepció de la població 
africana: salvatge, primitiva, incivilitzada, violenta, morta de 
gana, analfabeta, amb governs corruptes... Però podem mirar 
l’Àfrica des de diversos llocs del globus terraqüi: des de dalt, 
des de baix, des del mateix continent... Des d’on mires tu 
aquesta realitat?

Són algunes de les qüestions que intenta plantejar l’exposició 
“Mira l’Àfrica! Actuem per transformar les injustícies socials”, 
a través d’un format lúdic i participatiu. Us convidem a 
mirar el panell de benvinguda de l’exposició i el mapamundi 

sobre els recursos naturals de l’Àfrica i les conseqüències 
que en deriven: guerra, desigualtat, injustícia social... Els 
infants i joves han realitzat les seves pròpies campanyes de 
sensibililització per denunciar aquestes injustícies i pal·liar 
les desigualtats que en deriven.
Edat: el taller s’adapta a edats que van dels 6 anys als 18.

↗ L’Àfrica en imatges. Els mitjans de comunicació, la 
literatura, el cinema... ens donen una imatge de l’Àfrica com 
si fos un continent homogeni, ple de pobresa, malalties, 
dictadures i guerra. Però tenen les i els africans aquesta 
percepció de si mateixos? Amb la producció cultural, 
comunicativa i comercial s’han consolidat uns estereotips que 
han arrelat molt profundament respecte a la nostra concepció 
de la gent africana: salvatge, primitiva, incivilitzada, violenta, 
morta de gana, analfabeta, amb dictadures corruptes... Qui 
produeix aquesta imatge? Amb quins interessos? Es busca 
mostrar la diversitat que hi ha al continent.
Edat: el taller s’adapta per franges d’edat dels 8 anys als 18.

↗ Només es passa gana a l’Àfrica? Per què hi ha fam al món? 
No hi ha prou aliments per alimentar tota la població? Amb 
aquest taller es busca establir quines són les causes de la 
fam i la subalimentació a l’Àfrica subsahariana, segons les 
regles del joc beneficioses per a multinacionals, els desastres 
naturals, els conflictes armats... Quines estratègies plantegen 
les famílies i en especial les dones per assegurar l’alimentació 
dels seus membres?
Edat: dels 6 anys als 12.

↗ Conflictes oblidats o oblit dels conflictes? Entre tots i 
totes podem construir una cultura de pau. Per fer-ho cal que 
establim quins són els països productors d’armament (nord) 
i els principals consumidors (sud) i saber per què s’esdevé 
aquesta situació.
Edat: d’11 anys a 18.

↗ El viatge d’en Konan. És un taller en format contacontes que 
explica la història d’en Konan, un elefant que se n’ha d’anar 
de casa per culpa de la guerra. Recorre una llarga distància 
a través de la Costa d’Ivori per arribar al Parc Natural de 
Sassandra, on no hi ha arribat la guerra i estarà segur amb la 
seva família i amics.
Edat: 4-6 anys.

↗ El diari de la Naaku. És un taller fet a partir d’un conte. 
La Naaku és una nena d’onze anys que viu a Bouaké, una 
ciutat de la Costa d’Ivori i a través del seu quadern vol 
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RECORREGUT PER 
L’EXPOSICIÓ ITINERANT

CUB 1: 
L’ÀFRICA ABANS I AL LLARG DEL COLONIALISME
En aquest cub i en els dos cubs petits que l’acompanyen es 
busca presentar com era l’Àfrica abans del colonialisme, 
quines conseqüències va tenir després l’arribada europea i 
com es presenta actualment la realitat d’aquest continent a 
partir d’aquests fets històrics.

Es mostra que la informació sobre l’Àfrica subsahariana prové 
de l’exterior i és estereotipada. Tot plegat ajuda a legitimar 
l’explotació de molts recursos africans (mà d’obra, cultius, 
minerals, etc.).

Abans del colonialisme, l’Àfrica es dividia en uns quants 
imperis i territoris basats en una estructura social centrada 
en el camp, però també en grans ciutats. Els europeus van 
arribar-hi a la recerca d’or i pedres precioses, i també com a 
via per navegar fins a l’Índia. Amb les expedicions comercials 
va començar la compra de persones negres com a esclaves, 
entre els segles XV i XVIII (més d’onze milions de persones). El 
tràfic d’esclaus va generar una bonança econòmica a Europa i 
Amèrica, però per a l’Àfrica va representar una sagnia.

Amb l’exposició s’explica com va ser el repartiment de 
l’Àfrica a l’anomenada Conferència de Berlín (1885) i la 
posterior independència, el segle XX, de la majoria de països 
africans. Molts d’aquests països, amb tot, van cotinuar lligats 
políticament i econòmicament a la metròpoli. 

Podem veure en aquest cub com el “neocolonialisme” 
implica que diverses companyies multinacionals 
usufructuïn les riqueses naturals de l’Àfrica; la implantació 
del monocultiu per necessitats de matèries primeres de 
l’anomenat primer món; l’augment constant del preu dels 
productes industrials europeus i l’estancament del preu de 
les matèries primeres africanes, i que es donin ajudes al 
continent, moltes vegades interessadament.

CUB 2: 
L’ÀFRICA MÉS ENLLÀ DELS ESTEREOTIPS
En el cub 2 i els cubs petits que l’acompanyen podem 
començar a veure com tractem l’Àfrica des d’una visió 
homogènia i plena d’estereotips, sense considerar la gran 
diversitat del continent.
Tenim una imatge de l’Àfrica com si fos un continent 

participatiu per veure aquest continent des de diverses 
perspectives. T’hi animes?

Objectiu general
Sensibilitzar la població catalana sobre la realitat de l’Àfrica, 
qüestionar-ne els estereotips i els imaginaris socials negatius 
i contextualitzar les causes de les relacions desiguals entre 
nord i sud. 

Objectius específics 
↗ Denunciar les causes que generen la pobresa, l’exclusió 
social i les relacions desiguals de poder entre el nord i el sud 
global.

↗ Combatre els estereotips i imaginaris negatius sobre la 
realitat d’aquest continent i mostrar la riquesa de l’Àfrica.

↗ Promoure la solidaritat amb aquest continent i el respecte 
als drets humans de les persones africanes residents a 
Catalunya.

Continguts
↗ L’Àfrica abans de la colonització, processos de colonització, 
postcolonització i neocolonització

↗ Les arrels de les desigualtats N/S en el cas africà

↗ La diversitat de l’Àfrica

↗ Els estereotips i imaginaris generalitzats sobre el continent

↗ La riquesa de l’Àfrica

↗ Noves visions sobre l’Àfrica

Públic a qui es dirigeix
Adolescents, joves, adults, gent gran, membres d’associacions 
i públic en general.
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aspectes que formen les identitats a les societats africanes. 
A l’Àfrica tradicionalment es donen tres models de societat 
segons la geografia que les envolta: caçadors recol·lectors, 
pastors nòmades i agricultors i pastors (són la major part de 
la població). L’Àfrica no són sols matèries primeres.
D’una altra banda, la cohesió familiar és un principi ancestral. 
La solidaritat de sang i d’aliances passa per damunt de 
l’individu, sense negar-lo. Qualsevol decisió individual passa 
per consultar els més grans, que són els qui organitzen els 
interessos del grup. A l’Àfrica, el terme vell no té la connotació 
pejorativa que té a les societats occidentals, on la joventut 
s’ha mitificat. Els vells encarnen la saviesa i l’envelliment es 
veu en termes d’adquisició i de progrés.

L’art africà també té moltes coses tradicionals, però també 
d’innovadores. Els moviments d’avantguarda del principi del 
segle XX tenen una visible influència de l’escultura africana. 
Respecte a la dansa, el moviment corporal associat a la 
música hi té un rol fonamental i s’integra a la cultura en la 
mesura que forma part de les pràctiques religioses i lúdiques. 
Els estils de música que sentim actualment són herència 
africana. Això s’explica perquè des del segle XVII els nord-
americans van fer servir esclaus procedents del golf de 
Guinea per realitzar tasques de cultiu i construcció al nou 
continent. Aquestes cançons de feina (work songs) van donar 
lloc al blues. Per una altra banda, els nord-americans també 
van imposar la seva religió a les persones nouvingudes: la 
manera com cantaven els salms, amb traces africanes, va 
esdevenir l’estil musical del gospel.

Per acabar l’exposició podem veure com a l’Àfrica es treballa 
en conjunt. Hi ha experiències socioeconòmiques alternatives 
a l’Àfrica. Per exemple, les tontines són una estratègia 
econòmica i social, d’un eficaç sistema de solidaritat: un 
grup de persones, generalment dones, aporta setmanalment 
o mensualment una quantitat de diners i el total reunit, 
utilitzant uns quants sistemes de rotació, passa a les mans de 
cadascuna de les persones que formen el grup. S’inverteixen 
en allò que consideren necessari.

Una altra mirada a l’Àfrica ens permetrà qüestionar les 
relacions socioeconòmiques i polítiques dels estats i els 
territoris amb aquest continent al llarg de la història i 
actualment. Però també quins són els efectes de les nostres 
accions individuals en el desenvolupament de l’Àfrica: com 
ens relacionem amb la població africana, què en pensem, què 
en diem, què comprem... 
/

homogeni, ple de pobresa, malalties, dictadures i 
guerres. Però l’Àfrica pot tenir una altra imatge. En la 
cultura occidental, la “diferència” sol anar carregada de 
components negatius. Si algú té una manera de viure 
diferent de l’occidental, la interpretem com si fos inferior, 
poc evolucionada, primitiva o “salvatge”. Aquesta concepció 
amaga tot un seguit de prejudicis: quan diem que una 
persona o un poble és salvatge, realment diem que no 
comparteix la nostra manera d’entendre i de viure la vida 
(cultura, economia, sistemes de parentiu, política...).

El mateix passa respecte a “la pobresa”. Habitualment es 
mesura en termes econòmics perquè són el focus d’atenció 
al món capitalista, però segons com es mesuri es poden tenir 
en compte unes altres dimensions: culturals, ambientals, 
tradicions, valors... D’una altra banda, la pobresa no és una 
característica innata de cap grup social. 

Al continent africà la pobresa s’ha construït a partir de 
les intervencions que han rebut col·lectius etiquetats de 
“vulnerables” i que s’han considerat objecte d’una assistència. 
Però aquest continent té molta riquesa; encara que disposi 
d’aquestes riqueses, no vol dir que es distribueixin de manera 
equitativa. De fet, a Europa la distribució dels recursos i la 
riquesa tampoc no és equitativa: dins la Unió Europea hi ha 
països rics i països pobres, i a l’interior de cada país també es 
generen moltes desigualtats.

Gairebé totes les imatges als mitjans de comunicació sobre 
l’Àfrica es refereixen a conceptes com la pobresa, malalties, 
endarreriment, guerra, etc. Però l’Àfrica és molt diversa: hi 
ha 54 països amb una àmplia diversitat interna (lingüística, 
cultural, econòmica, política i ètnica).

Es pensa també que hem de donar suport mèdic total a 
l’Àfrica. Hi ha l’estereotip que a l’Àfrica es donen moltes 
malalties, però una bona part, com la sida, també es donen 
als nostres països. Hi ha, a més, la medicina tradicional 
africana, que entén les malalties d’una manera integral i té 
en compte tant els aspectes socioafectius com els purament 
fisiològics. A les zones rurals de l’Àfrica subsahariana hi ha un 
metge tradicional per cada mil persones, mentre que a Europa 
hi ha un metge per cada deu mil habitants o cent mil.

CUB 3: 
LA DIVERSITAT I LA RIQUESA DE L’ÀFRICA
En aquest cub i en els respectius cubs petits podem veure 
que l’Àfrica és exemple de diversitat. Són nombrosos els 
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ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 
I FORMACIÓ: 
JORNADA MIRA A L’ÀFRICA! 
AL CENTRE CULTURAL 
COLLBLANC-LA TORRASSA.

El divendres 31 de maig 
va tenir lloc la jornada 
Mira l’Àfrica! Actuem per 
transformar les injustícies 
socials, al Centre Cultural 
Collblanc-la Torrassa de 
l’Hospitalet de Llobregat. 
La jornada, es va plantejar 
com un espai d’intercanvi 
d’experiències i de reflexió 
entre els centres educatius i 
les ONG per tal de coordinar 
i millorar la tasca de 
sensibilització local.

La reflexió va començar amb 
la conferència “Les visions 
de l’Àfrica, un canvi necessari 
en la sensibilització local”, 
a càrrec de Mawa N’diaye, 

secretari general de la 
Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catalunya 
i tècnic de participació i 
interculturalitat de l’ACJ. 
Posteriorment, una taula 
rodona amb experiències 
formatives en educació per al 
desenvolupament de centres 
educatius de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat va 
possibilitar l’espai d’intercanvi 
que va continuar amb unes 
taules de treball on les ONG 
i els centres educatius van 
poder debatre sobre els 
aspectes a millorar en el 
treball de la diversitat cultural, 
les desigualtats nord/sud i les 
accions per a joves.

L’acte es va concloure amb 
una festa intercultural 
gràcies a la participació de 
Vicenta Ndongo, els Gats i 
Bollywood Carmel Power.
/

Pots veure un vídeo de 
la festa intercultural a:
http://youtu.be/9P2InDSYt1A
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ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 
OBERTES A LA CIUTADANIA: 
CINEMA A LA FRESCA!

La Fundació Akwaba 
juntament amb la Unitat 
contra el Feixisme i el 
Racisme de l’Hospitalet de 
Llobregat van desenvolupar 
durant el juny dues sessions 
de cinema a la fresca com 
a part de les activitats 
del projecte Mira l’Àfrica! 
Dins seu es consideren 
unes quantes accions 
de sensibilització local a 
la ciutadania, sobre les 
desigualtats i les diferències 
nord-sud. Per això es van 
projectar dues pel·lícules 
que tenien relació amb la 
diversitat intercultural i 
l’explotació de recursos al 
continent africà: Retorno 

a Hansala i La pesadilla de 
Darwin. Després de cada 
sessió es van fer debats 
participatius amb el públic 
assistent.

“RETORNO A 
HANSALA”
de Chus Gutiérrez

Sinopsi: a les platges de Rota 
apareixen els cadàvers d’onze 
joves immigrants marroquins 
que miraven de creuar 
l’estret de Gibraltar amb una 
pastera. Retorno a Hansala 
pretén recrear aquell succés 
vist des dels ulls de dos 
personatges: en Martín, un 

empresari funerari, i la Leila, 
la germana d’un dels morts. 
Ambdós s’embarcaran en 
l’aventura d’intentar repatriar 
el cadàver del noi amb 
una furgoneta, i viuran una 
intensa experiència moral 
que els durà a replantejar-se 
totes les seves creences. 

“LA PESADILLA 
DE DARWIN”
d’Hubert Sauper

La dècada dels anys 1960 
es va introduir a l’Àfrica una 
nova espècie animal com un 
petit experiment científic. La 
perca del Nil va resultar ésser 

un voraç depredador que va 
arrasar totes les espècies 
autòctones. El nou peix es 
va multiplicar ràpidament 
i actualment es continua 
exportant a tot el món. 
Enormes avions hi arriben 
diàriament per recollir 
els últims carregaments 
de pesca i, en canvi, 
descarreguen munició per a 
les incomptables guerres que 
tenen lloc a la part central del 
continent. Aquesta explosiva 
indústria multinacional de 
peix i armament ha creat 
una desoladora aliança 
globalitzada: un exèrcit de 
pescadors locals, executius 
financers internacionals, 

nens sense casa, ministres 
africans, comissaris de la 
Unió Europea i pilots russos. 
/
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ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 
OBERTES A LA CIUTADANIA: 
FESTA DE LA DIVERSITAT 
A L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT

El diumenge 9 de juny de 2013, 
la ciutat de l’Hospitalet 
de Llobregat va reunir 
moltes entitats socials i 
culturals per mostrar les 
seves accions a la Festa 
de la Diversitat. A més de 
desenvolupar tallers oberts 
com el de tatuatge de 
henna i trenes, una mostra 
gastronòmica africana i 
una exposició d’elements 
africans, la Fundació Akwaba 
va aprofitar l’ocasió per 
desenvolupar una acció de 
sensibilització respecte de 
la campanya Mira l’Àfrica! 
Per això a la Torre Barrina del 
Parc de la Marquesa es va 
dur a terme un videofòrum a 

partir del curtmetratge Binta 
i la gran idea (2007, Senegal, 
de Javier Fesser).

El vídeo explica la història de 
la Binta, una nena africana 
de set anys que viu i estudia 
en una petit poble al sud del 
Senegal. Va explicant, al llarg 
de la pel·lícula, la “gran idea” 
que va tenir el seu pare, un 
pescador quan va escoltar les 
meravelles que passen a la 
terra dels blancs, els tubab. 
Al vídeo es pot veure la vida 
del poble, el treball col·lectiu, 
els esforços educatius i les 
metodologies d’aprenentatge 
que els educadors fan 
servir per sensibilitzar la 

comunitat. A més, mostra 
una perspectiva de gènere 
en el qüestionament de certs 
rols tradicionals de les dones 
dins els grups socials. A 
partir d’aquest curt el públic 
assistent, a través d’una 
dinàmica participativa, va fer 
un debat sobre les idees que 
hi apareixen: principalment, 
la humilitat, la lluita per 
l’educació, la solidaritat i la 
creativitat per viure. 
/
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ACCIONS A LA 
CIUTADANIA A TARRAGONA: 
CONTACONTES PER A 
NENES I NENS!

El projecte Mira l’Àfrica! 
arriba fins a Tarragona. Els 
dimarts 7 i 14 de juny, des de 
les 18.00, es van fer dos tallers 
de contacontes per a nenes i 
nens, en col·laboració amb la 
biblioteca pública de la ciutat. 
El primer dia, els més petits 
van poder seguir El viatge d’en 
Konan: la història d’un elefant 
que ha de fugir d’una guerra. 
En la sessió següent el conte 
explicat va ser El diari de la 
Naaku: la història d’una nena 
d’onze anys que va explicant 
el seu trasllat amb la família 
dins la Costa d’Ivori.
/
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ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ: 
AGENDA PROPERA DE LA 
FUNDACIÓ AKWABA

↗ Tallers formatius puntuals i 
de llarga durada per a 
nenes i nens, adolescents 
i joves sobre Mira l’Àfrica! 
a l’Hospitalet de Llobregat, 
Tarragona, Gavà, Esplugues 
de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló i Montcada i Reixac: 
Llaços que estrangulen; 
La riquesa de l’Àfrica; 
L’Àfrica en imatges; 
Només es passa gana a 
l’Àfrica? Conflictes oblidats o 
oblit dels conflictes?; 
El viatge d’en Konan i 
El diari de la Naaku.

Data: 
Setembre-desembre del 2013
Llocs: escoles, instituts, 
entitats socials i centres 
cívics de l’Hospitalet, 
Tarragona i el barcelonès.
-

↗ Exposició Mira l’Àfrica! 
Entre els mesos de setembre 
i desembre del 2013, 
l’exposició lúdica Mira 
l’Àfrica! serà a Barcelona i a 
l’Hospitalet de LLobregat.

Data: 
Octubre i novembre
Lloc: Auditori Barradas de 
l’Hospitalet de Llobregat.

Data: 
Del 10 al 21 de desembre 
Lloc: Espai Jove Kesse de 
Tarragona.
 
Per a més informació, 
consulteu la pàgina web de 
la Fundació Akwaba: 
www.fundacioakwaba.cat
-

↗ Xarxa compromesa: 
Des de les darreres jornades 
d’Akwaba s’ha creat una 
xarxa local de treball 
col·laboratiu amb entitats 
socials que treballen 
temes de sensibilització en 
uns quants temes (joves, 
desigualtats nord-sud, 
cooperació, convivència i 
diversitat). El segon semestre 
del 2013 s’intensificaran 
les accions d’aquesta xarxa 
amb una acció formativa 
conjunta i una acció pública 
de sensibilització.

Novembre: 
Formació interna per 
a entitats

Novembre-desembre: 
Acció pública de 
sensibilització local
-

↗ Projecte “#desfem les 
desigualtats. Aprenentatge 
creatiu per a una ciutadania 
global- fase 1”. 
És un projecte que es farà 
a Tarragona i que busca 
formar i apoderar els joves 
respecte dels drets humans 
i les diferències nord-sud, 
mitjançant l’ús de les noves 
tecnologies, la investigació-
acció i la participació en un 
concurs de foto-relats.

Des del gener del 2014
-

↗ Nous continguts 
pedagògics per a 
tallers educatius:

El Bamba i la Margalit 
van a l’escola. L’educació 
i l’alfabetització són drets 
fonamentals en les nostres 
vides. En aquesta activitat 
es proposa fer un viatge 
per les escoles i els espais 
d’aprenentatge de Catalunya i 
de la Costa d’Ivori.

Salut com a dret bàsic. 
A partir del documental Mimi 
la joie es volen difondre els 
drets sexuals i reproductius 
de les dones i veure com 
afecta la sida, una malaltia 
considerada endèmica a 
l’Àfrica, protagonista del 
documental.

Ventilem un conte tradicional. 
Qui no sap el conte de 
la Caputxeta? I el de la 
Ventafocs? Com són les 
dones que apareixen als 
contes tradicionals? Amb 
el taller es vol canviar el 
final d’aquests contes, els 
rols dels personatges, i fer 
que les seves protagonistes 
tinguin un paper més actiu 
en la seva vida.

Data: 
Setembre-octubre del 2013
/

Podeu demanar aquests 
tallers a través de la pàgina 
específica dels tallers de 
la Fundació Akwaba: 
www.talleritzat.wordpress.com
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COLOFÓ POÈTIC:
“CONVERSACIÓN 
TELEFÓNICA”

El precio parecía razonable, el lugar
indiferente. La casera juró vivir
sin prejuicios. Nada quedaba salvo
la auto-confesión. 

“Madame”, advertí,
“Detesto perder un viaje- Soy Africano”
silencio. 

Transmisión silenciada de fingida buena educación. 
Voz que llega como larga boquilla dorada y tubular, 
impregnada de lápiz labial
Fui sorprendido por su vileza.

“Qué tan oscuro?”… no había escuchado mal… ”
¿Es usted claro o muy oscuro?

Hedor a rancio vaho de refugio público para telefonear.
Cabina roja, buzón rojo, rojo autobús doble
aplastando el alquitrán. ¡Era real! Avergonzada
por el silencio enfermizo, llevé al límite su
turbación para suplicar explicación

Ella, considerada, cambió el tono
“¿Es usted oscuro? ¿o muy claro?” advino la revelación

“Quiere usted decir, cómo chocolate puro, o con leche? ”

Su asentimiento fue clínico, rayando en la frialdad de la luz
Rápidamente, una vez ajustada la longitud de onda,
escogí Sepia Oeste- Africano- tras reflexionar dije:

“lo certifica mi pasaporte” Silencio para un espectroscópico
vuelo de ilusión, hasta que el acento de su sinceridad retumbó
con fuerza en la bocina. 

¿Cómo así? dijo condescendiente
“No sé lo qué es”. “No del todo”

Facialmente, soy moreno, pero madame, debería ver usted
el resto de mí. Las palmas de mis manos, las plantas de mis 
pies son de un rubio oxigenado. La fricción lo ha causado-
torpemente madame – por sentarme, mi trasero se ha 
tornado Negro Cuervo.  ¡Un momento madame! sintiendo
su auricular elevarse al sonido del trueno
en cuanto a mis orejas- “madame”, sugerí,
¿no preferiría verlas usted misma?
/

Wole Soyinka (Nigèria, 1935). 
Premi Nobel el 1986. 
Primera persona africana i negra a ésser 
reconeguda amb aquesta distinció.

Traducció al castellà: 
Carlos Ciro i Raúl Jaime
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