
JORNADES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

ÁFRICA, INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES DE DESENVOLUPAMENT

DIMECRES 11 DE JUNY

16.00 h. Inscripcions i recollida de material

16.30 h. Presentació de la trobada
Gerardo González Calvo, redactor en cap de la revista Mundo Negro

16.45 h. El paper de l’estat en el desenvolupament africà
Tshimpanga Matala Kabangu, professor convidat de Relacions Internacionals a
la Universitat del País Basc

17.45 h. Pausa i cafè

18.00 h. Microfinançament per a l’eliminació de la pobresa i la dependència
econòmica
Joyce Banda, fundadora de la National Association of Business Women of Malawi,

membre fundador de l’African Federation of Women Entrepreneurs (AFWE)

19.00 h. Dones emprenedores i comerç a l’Àfrica
Lucia Quachey, presidenta de la Ghana Association of Women Entrepreneurs
(GAWE), membre fundador de l’African Federation of Women Entrepreneurs (AFWE)

20.00 h. Debat

DIJOUS 12 DE JUNY

09.30 h. Reptes del desenvolupament africà al segle XXI
Zeinab B. El-Bakri, directora del Social Development Department (Central and

West Region), African Development Bank

10.30 h. Desenvolupament rural a l’Àfrica
Chief Bisi Ogunleye , coordinadora de la Country Women Association of Nigeria

11.30 h. Pausa i cafè



12.00 h. Tecnologies de la informació i la comunicació a l’Àfrica:
la Iniciativa Africana de la Societat de la Informació
Makane Faye , director de l’Information Technology Center for Africa (ITCA),

i assessor regional senior, Economic Commission for Africa (UNECA)

13.00 h. Iniciatives africanes per al canvi i la Revolució Silenciosa
Fantu Cheru, professor d’Estudis Africans i de Desenvolupament a l’American
University de Washington

14.00 h. Pausa i dinar

15.30 h. Impacte de l’ajut extern en les economies africanes
David Sogge , expert en polítiques d’ajut al desenvolupament del Transnational
Institute d’Amsterdam

16.30 h. El paper de les ONG africanes en el desenvolupament del continent
Sara Longwe, presidenta de FEMNET (African Women’s Development and
Communication Network)

17.30 h. Debat

DIVENDRES 13 DE JUNY

SESSIONS PARAL·LELES (escollir-ne una entre les dues del mateix horari)
amb la col·laboració del Centre d’Estudis Africans de Barcelona

09.30 h. SESSIÓ A
Un “misteri” africà: viure i sobreviure sense (o amb molt pocs) diners
Jean-Bosco Botsho, president d’AFRICAT (Associació Africana i Catalana de
Cooperació Cultural), membre d’Intercultura, Centre pel Diàleg Intercultural de
Catalunya
Una història inventada per un professor congolès diu això: un dia un grup de brillants
experts en desenvolupament econòmic es van reunir a la seu del FMI a
Washington. Van agafar l’ordinador més potent del món i van introduir-hi totes les
dades econòmiques de la R.D.Congo: població, ingrés nacional, deute extern, sou
mitjà, etc. Després van demanar a l’ordinador: com fer per què el Congo amb
aquestes característiques surti de la crisi? L’ordinador no va trigar a contestar:
“AQUEST PAÍS NO EXISTEIX!”. Aquesta història pot il·lustrar la situació de gairebé
tots els països africans. És a dir: sense tenir ni la desena part dels mitjans que
tenim aquí a l’Occident, la gent viu, resisteix, lluita. A més a més: la gent és capaç



de produir, d’inventar. I, el que és encara més sorprenent: la gent riu i sap fer riure.
Com ho fan? Aquesta serà la qüestió a què intentarem aportar unes respostes
durant el taller.

11.30 h. SESSIÓ C
Immigració i inversions duradores: el cas del poble de Gassane
(Louga-Senegal)
Papa Sow, doctorant en Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona,
Marie Curie Fellowship al Centre for Research in Ethinc Relations, Regne Unit
Els immigrants africans instal·lats en el país d’immigració són veritables inversors.
A més de ser els portadors de modernitat, són, en el seu país d’origen, els difusors
d’activitats socioeconòmiques innovadores. La comunitat d’immigrats senegalesos
originària de la zona rural de Gassane (Louga, Senegal) que està establerta a
Terrassa des de fa molts anys s’ha distingit per «la inversió a llarg termini». Així,
aquests immigrats estan aportant activament un canvi social important en la seva
localitat gràcies als seus diners. Al poble de Gassane, oblidat per les autoritats
públiques senegaleses, són els diners de la immigració els que atenuen els greus
desequilibris socials i econòmics. Aquesta inversió en els territoris d’origen, en participar
en l’esforç conscient de construcció de la memòria de l’immigrat, constitueix
una marca fonamental de la seva identitat com a «home viatger».

13.00 h. Conclusions de les sessions paral·leles

11.00 h. Pausa i cafè

SESSIÓ D
Àfrica i la globalització. El paper de les economies africanes a l’economia-món
Antonio Santamaría, professor d’Economia al Curs de Doctorat en Relacions
Internacionals i Àfrica de la Universitat Autònoma de Madrid, membre del Grup d’Estudis
Africans (GEA) de la Universitat Autònoma de Madrid
S’analitzarà: l’evolució de la producció d’aliments i cultius tropicals d’exportació, que
afecten els nivells d’ingrés i benestar de les tres quartes parts de la població de l’Àfrica
Subsahariana, tenint en compte les pràctiques de subsistència i informalització adoptades
davant l’aplicació de les polítiques d’ajustament i els canvis a les relacions econòmiques
internacionals, que han tingut lloc a les últimes dues dècades.
SESSIÓ B
Estratègies solidàries de l’economia popular a l’Àfrica Negra
Lola López, coordinadora del Diploma i Curs Universitaris de postgrau en Societats
Africanes i Desenvolupament del Centre d’Estudis Africans de Barcelona



La vitalitat de l’economia popular a l’Àfrica Negra contradiu la idea que només és “un
sector dels pobres per als pobres”. El recurs a formes tradicionals d’estalvi, el seu caràcter
d’economia solidaria, la capacitat de generar riquesa i d’estimular la cohesió social,
converteixen l’economia popular en un motor de canvi que està generant nous models de
relacions econòmiques i socials. Aquests models alternatius poden ser una resposta
durable a la crisi econòmica dels països africans.
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