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Les Jornades interculturals
d’Akwaba tractaran sobre l’Àfrica
Les ponències i tallers tindran lloc durant vuit dissabtes d’octubre i novembre al Barradas
La Fundació Akwaba
ha convocat les
cinquenes Jornades
interculturals per
conèixer l’Àfrica real.
Seràn 30 ponències
i tallers al Centre
Cultural Barradas
Àfrica, inspiració altermundista té per objectiu donar a
conèixer l’Àfrica real. En
aquestes jornades, alguns
dels intel·lectuals africans i
africanistes més reconeguts
d’Àfrica i d’Europa mostraran
l’Àfrica quotidiana, molt allunyada de la visió oficial que
ens arriba i de la que, en
moltes ocasions, ens mostren els mitjans de comunicació, envoltada de guerres,
fam i desgràcies.
Les jornades consten de trenta ponències i tallers que es duran a terme vuit dissabtes entre
el 2 d’octubre i el 20 de novembre al Centre Cultural Barradas.
Les conferències estan agrupades en blocs per fer més entenedora la realitat que volen mostrar.
Indagar sobre les causes primeres dels desastres humanitaris
al continent africà i dels movi-

Akwaba va convocar
l’any 2000 les primeres
jornades interculturals

L’apunt

amb l’objectiu de convertir-les en un marc de
reflexió i debat. En aquella primera ocasió, les
sessions van girar entorn
el Marroc. Els organitzadors volien potenciar
el diàleg entre les cultures que conviuen en la
nostra societat. Les jornades sempre han girat
al voltant dels temes sobre els quals treballa Akwaba: migracions, sensibilització de la societat,
cooperació internacional
i globalització. Precisament, l’any passat va
participar l’exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez
Villarejo qui va parlar
dels efectes de la globalització a la justícia.
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Actuació musical durant les jornades celebrades l’any passat

ments migratoris són algunes de
les propostes plantejades a través de les conferències d’experts
en la matèria, sense oblidar la vida més quotidiana per parlar del
gènere a les relacions socials a

l’Àfrica o de l’etnicitat i la construcció nacional.
David Rodrigo, coordinador de
les jornades, afirma que aquestes
suposen un canvi qualitatiu i quantitatiu respecte les anteriors. Akwa-

ba ha fet un esforç en la seva organització i espera que causaran
un gran impacte entre els participats. Entre els conferenciants convidats figuren Arcadi Rojo, de l’Agrupació per a la Recerca i la Do-

cència a l’Àfrica, i Jean-Bosco Botsho, de l’Associació Africana i Catalana de Cooperació Cultural. # P. G.
Més informació a:
www.fundacioakwaba.org

La Fira d’Oficis Artesans
torna a obrir-se
al parc de la Torrassa
La Fira d’Oficis Artesans de
L’Hospitalet torna al parc de
la Torrassa el primer cap de
setmana de cada mes. Després del parèntesi de l’estiu,
els dies 2 i 3 d’octubre els
artesans s’instal·laran de nou
al parc per mostrar en viu
com es treballa el vidre, la
pedra, la fusta o el ferro. En
total són més de 45 activitats que realitzen artesans
de tota Espanya.
La fira l’organitza l’Associació d’Artesans professionals de
L’Hospitalet, amb el suport de la
Regidoria del Districte II. L’entitat
va nèixer l’any 1995 amb l’objectiu de promocionar els oficis
artesans a la ciutat i de primer es
va instal·lar a la rambla de Just
Oliveras. El mes de febrer es va
instal·lar per primer cop al parc
de la Torrassa durant un cap de
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setmana “per animar el parc i fer
que la gent vingui a passejar pel
barri”, explica Andrés Escobar, el
president de l’entitat. Escobar viu
a la Torrassa i es dedica a fabricar
aparells de vidre per a laboratoris. L’estima pel seu barri i la seva
ciutat el va portar a crear l’associació i la fira que, després d’uns
mesos de prova, es va consolidar
entre els veïns de la zona. “Ha
estat un autèntic boom –afegeix
Escobar–. A més, l’entitat garanteix que tots els que hi participen
són realment artesans i fan a mà
el seus productes. Vénen artesans de tot arreu, de Catalunya i
de la resta d’Espanya”.
A la fira podem trobar artesans, com Pedro Sánchez, que
treballa tot tipus de fusta i fa des
de dormitoris fins a treballs heràldics. Abans vivia al carrer Montseny però ara ‘trasllada’ el seu ta-
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El primer cap de setmana de cada mes

Andrés Escobar fa un gerro de vidre davant del públic, a la Torrassa

ller de Finestrelles a la Torrassa
els dies de fira. El mateix fa Francesc Martínez, des de Vilassar de
Dalt: treballa el ferro per fer baranes, reixes, portes, làmpades i el
que li encarreguin. Feia de pastis-

ser, però un dia va provar l’ofici
de ferrer i el va captivar. Cirili Peña, però, va heretar l’art del picapedrer del seu avi i del seu besavi. Ho van deixar a la postguerra,
i ell, després de fer una mica de

tot, es va posar també a picar pedra. Avui, té el taller amb els seus
fills a Taradell.
La Fira d’Oficis Artesans s’obre el primer cap de setmana del
mes, de 10h a 20h. # C. SÁNCHEZ

