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COOPERACIÓ ACTIVA ONGD
AL CAMP DE TARRAGONA
I TERRES DE L’EBRE
COOPERACIÓ ACTIVA ONGD neix a l’any 1995, després d’un viatge d’un grup d’amics a Mauritània, en
detectar un problema d’aigües residuals a la capital.
Decidirem, amb el suport de MON-3, dissenyar i implementar un projecte per acabar amb aquesta situació i,
a més, enviar a Mauritània containers amb material sanitari, roba i materials diversos per a la posada en marxa d’escoles d’oﬁcis a diferents poblacions.
A banda d’aquestes actuacions a Mauritània, Cooperació Activa ONGD ha dut a terme accions en d’altres
països i àmbits, com campanyes de recollida de materials diversos per al seu posterior enviament a Senegal
i Bangladesh, la creació d’agents de salut i educadors a
la zona Sateré-Maué de l’Amazones Brasiler, així com
ha participat en l’assessorament i coordinació de projectes amb diferents ONGES i contraparts de Costa de
Marﬁl, Senegal, Xile, Marroc, Nicaragua, Sierra Leona,
Somàlia i Etiopia.
Encara que la nostra experiència és principalment en
Cooperació internacional, varies entitats vinculades a
persones d’origen subsaharià ens demanaren al mes
de juliol del 2011 ajuda per lluitar contra la violació de
drets que patia el col·lectiu immigrant en alguns municipis de la Costa Daurada. Cooperació Activa ONGD
s’oferí a assessorar-los, cercant de reforçar la seva capacitat d’autoorganització per a millorar la seva autonomia i eﬁcàcia en la defensa dels seus drets, així com
operativitat en les accions de co-desenvolupament
que duen a terme tant per a millorar la situació de les
persones migrades a Catalunya com les condicions de
vida dels familiars, amics i veïns que han deixat als seus
països d’origen.

Missió
Cooperació Activa ONGD vol fer del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre un escenari receptiu i difusor
del co-desenvolupament entès com a sensibilitat que
cerca facilitar les relacions de suport mutu i cooperació entre persones que han nascut a diferents països i
viuen al mateix territori, i entre les zones d’origen dels
immigrants i les d’assentament.
Amb aquesta ﬁnalitat, Cooperació Activa ONGD opta
com estratègia per reforçar l’autoorganització del
col·lectiu immigrant per tal de defensar els seus drets,
promoure una sensibilitat intercultural que vegi en la
diferència i les competències que porten amb sí els immigrants actius enriquidors per a la societat d’acollida,
i l’establiment de vincles de cooperació entre les zones
d’origen i destí d’aquests nouvinguts, i entre aquests
darrers i la resta de veïns i entitats del territori per evitar l’exclusió i millorar la cohesió social.
Visió
Volem consolidar al Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre el paradigma del co-desenvolupament com a estratègia de cooperació activa entre les persones i les
entitats per reduir les desigualtats socials i millorar les
seves condicions de vida tant al país d’acollida com al
de destí: creiem que és possible construir un altre tipus
de món basat en nexes de cooperació on les relacions
entre les persones i la seva dignitat estan per sobre
qualsevol altra motivació.
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On actuem
L’àmbit d’actuació de Cooperació Activa ONGD en matèria de co-desenvolupament el situem al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, degut principalment a
que és en aquestes zones on la nostra entitat ha rebut
una demanda explícita de suport.
Al Camp de Tarragona la nostra tasca es centra, d’una
banda, en el disseny i implementació d’activitats que
promoguin una sensibilitat intercultural i el reconeixement de les competències de la població nouvinguda com actiu enriquidor per a la societat d’acollida
i, d’altra banda, en accions relacionades amb la implantació de projectes de cooperació internacional –al
Senegal, Haití i Bangladesh – propis i d’altres entitats
amb les que tenim subscrits convenis de col·laboració,
principalment a zones rurals de Senegal.
Quan a les Terres de l’Ebre, Cooperació Activa, desprès
de liderar durant el 2011 i el 2012 tota una sèrie de mesures en matèria de defensa de drets humans, sensibilització intercultural i suport al col·lectiu immigrant en
el desenvolupament de projectes de cooperació internacional, ha decidit continuar tirant endavant aquestes iniciatives de forma conjunta amb d’altres entitats
–veïnals, socioculturals, etc- del territori compromeses
amb aquests objectius dins el projecte Escola de llengües i Cultures de les Terres de l’Ebre, creat l’any 2011
per la nostra entitat, i que en aquest 2012 ha comptat
amb ﬁnançament del Departament de Benestar Social
i familia de la Generalitat de Catalunya.
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Programes desenvolupats al 2012 al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre:

COOPERACIÓ ACTIVA ONGD AL CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
1
DRETS HUMANS, MEDIACIÓ I ESTRANGERIA.
1
Assessorament en aquestes matèries.
2
Consell del síndic
3
Igualtat de gènere: Taller sortir endavant.
4
Diada contra el racisme, etc.
2
CO-DESENVOLUPAMENT II: INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
2.1 FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL.
1
Assessorament en la creació i gestió d’entitats.
2
Activitats amb la Federació d’Amposta d’Associacions de veïns
3
10 anys de convivència senegaleso-catalana a la Costa Daurada.
4
Cicles: Artesanies del món i cuines del món.
5
Diades: marató contra la pobresa, etc.
2.2 ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC I INCLUSIÓ SOCIAL
1
Cursos de castellà i català inicial.
2
Cursos d’alfabetització i iniciació al castellà i català.
3
Cursos de castellà avançat.
4
Cursos nivell bàsic català per a parlants de romanès i wòlof
3
CO-DESENVOLUPAMENT II: COOPERACIÓ INTERNACIONAL
1
Projectes educatiu, sanitari, apoderament i sobirania alimentària a la regió
de Tiorba (Senegal).
2
Campanya recollida material escolar i sensibilització col·legis de la Costa Daurada.
4
SENSIBILITZACIÓ INTERCULTURAL
4.1 PROMOCIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL.
1
Escola de llengües i cultures: cursos trimestrals d’àrab, romanès i xinès.
2
Escola de llengües i cultures: Introductoris a l’Amazigh, wòlof i panjabi.
3
Escola de llengües i cultures: cursos trimestrals d’anglès i francès.
4
Escola de llengües i cultures: reforç escolar d’anglès i francès per a infants de primària
5
Diades: dia de la llengua materna, de la diversitat cultural,etc.
4.2 DIÀLEG INTERCULTURAL I INTERRELIGIÓS.
1
Parelles lingüístiques: Espai de trobada.
2
Aula infantil intercultural: La comunitat educa.
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Cooperació Activa ONGD ha internalitzat en la identi- 1. DEFENSA DRETS
ﬁcació, disseny i implementació dels seus projectes els HUMANS
principis que regeixen els drets universals de l’home,
però arran d’algunes situacions i demandes explícites
de col-laboració a la nostra entitat en matèria de defensa de drets humans i ciutadans, hem habilitat una
línia estable de treball destinada a sensibilitzar sobre
aquests temes, i a denunciar la seva violació per part de
diferents agents i administracions al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Les accions desenvolupades en aquest àmbit són:

L’estiu del 2011, amb la implicació de l’Associació
Col-lectiu Senegalès de Tarragona i l’Associació Senegalesa de Salou per a la integració, es va denunciar
davant l’Ajuntament de Salou i la comissaria del Mossos d’Esquadra del Camp de Tarragona tota una sèrie
d’irregularitats i situacions de persecució racial que patien moltes de les persones d’origen senegalès en situació administrativa regular a Salou, informant alhora
d’aquestes a la premsa.
Cooperació Activa va mediar també per aconseguir
el recolzament de diverses entitats, onges, partits
polítics i associacions de veïns per demanar la paralització d’aquestes irregularitats.
Durant la tardor del 2011, a petició dels Mossos
d’Esquadra, l’Associació col·lectiu senegalès de Tarragona, Associació de Salou para la integració i
Cooperació activa ONGD vàrem tenir una reunió
amb l’ intendent i l’agent de proximitat del Mossos d’esquadra al Camp de Tarragona per parlar

1.1. Suport al Col·lectiu
Senegalèsenladenúncia de
la situació de persecució
racial i altres irregularitats legals a la queestaven
sent sotmeses les persones d’aquest col·lectiu
per diferents forces
policials als municipis
del Camp de Tarragona

10

d’aquests fets, i establir vies de comunicació de cara
a evitar que aquestes irregularitats es tornessin a donar en el futur.
Al llarg del 2012, malgrat no ser detectades situacions
tan greus com les denunciades l’any anterior, i arran de
la campanya per eradicar el top manta engegada per
la Generalitat de Catalunya s’accentuà als mitjans de
comunicació una visió criminalitzadora envers tot el
col·lectiu d’origen senegalès.
Per contrarestar aquesta situació, Cooperació Activa ONGD, des de la tardor del 2012 està promovent tota una sèrie d’accions per destacar els aspectes positius relacionats amb la convivència del
col·lectiu senegalès amb la resta de veïns a la Costa
Daurada i, en general, a Catalunya.
Les accions dutes a terme al 2012 en aquest sentit són:
-Cooperació Activa ONGD, juntament amb
l’Associació Cultural senegalesos de Salou per a
la integració amb la que té subscrit un conveni de
col·laboració, organitzà entre els dies 9 i 13 de novembre diverses activitats per donar a conèixer
aquesta situació.
Entre aquestes hi hagué una exposició –que restà
oberta fins al 14 de novembre al Centre Cívic- i taula-debat sobre la temàtica “10 anys de convivència
senegaleso catalana a la Costa Daurada”, activitats
relacionades amb la cultura wòlof, i activitats pels
més petits com ara contes amb música, i tallers de
percussió adaptats als joves i als més petits. Aquestes darreres activitats, més que orientar-les de cara
a la mateixa comunitat senegalesa, volien arribar
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a d’altres veïns, tot destacant una sèrie de valors
universals –solidaritat, cooperació, etc.- que, més
enllà de les diferències culturals, ens uneixen i estan presents a totes les cultures del món.

12

Es tractava d’una altra manera de donar a conèixer
la realitat d’aquesta convivència catalano-senegalesa a la Costa Daurada des d’una vessant diferent
a com últimament l’aborden els mitjans de comunicació, on sembla primar la perspectiva criminalitzadora envers aquest col·lectiu.
-Exposició: “10 anys de convivència senegalesocatala a la Costa Daurada”. Centre Cívic de Salou.
10-12 novembre de 2012.
La ciutat de Salou és la que té el major nombre de
persones d’origen senegalès de Catalunya, amb 1509
persones empadronades (IDESCAT; 2011). A aquestes
persones cal afegir les que viuen a les ciutats veïnes
que conﬁguren la Costa Daurada: Cambrils, Vila-seca,
Tarragona i Reus. La Costa Daurada, així, exerciria una
mena de capitalitat a Catalunya de la comunitat Senegalesa.
El col·lectiu senegalès està totalment arrelat a la Costa Daurada, on conviuen moltes famílies que han reagrupat als seus familiars, existeixen multitud de negocis regentats per persones d’origen senegalès, i s’han
teixit moltes amistats i complicitats amb veïns d’altres
orígens.
Això es visualitza en els carrers i espais públics de ciutats com Salou, on les persones d’origen senegalès formen ja part del seu paisatge quotidià. És pràcticament
impossible imaginar els carrers de Salou sense persones d’origen senegalès, de la mateixa manera que per
a la comunitat senegalesa resident a Catalunya Salou
i la Costa Daurada és un espai fonamental al seu imaginari, i punt de trobada per a la recreació a Catalunya

de les tradicions culturals i religioses que tenen el seu
origen a Senegal.
-Taula-debat: “10 anys de convivència senegalesocatalana a la Costa Daurada”.
En aquest espai es volien destacar una sèrie d’aspectes:
El paper que desenvolupen moltes entitats de senegalesos en la creació de serveis bàsics especialment a les
comunitats rurals de les que venen (ambulatoris, equipaments escolars, etc.). D’això ens va parlar el secretari
de l’Associació Senegalesa de Salou per a la integració
i membre de Cooperació Activa Demba Couta, i el responsable de codesenvolupament i delegat de Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Una segona intervenció abordà la llarga tradició
d’immigració d’origen senegalès a Catalunya i, especialment a Salou, i els vincles culturals que s’han
anat creant. D’això ens va parlar, Mactar Thiam, autor del primer llibre wòlof-català, publicat aquest mes
d’octubre, i que col·labora amb Cooperació Activa
ONGD fent cursos de català adaptats a parlants wòlof,
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i en accions de sensibilització sobre l’ús del català
com a llengua franca entre les persones d’origen
immigrant arribades a Catalunya.
Per últim en Paco, psicoterapeuta de professió i amb una
llarga trajectòria en l’àmbit de la Cooperació Internacional
amb diverses entitats, ens va parlar des d’una vessant més
personal dels vincles que ha teixit al llarg de la seva vida amb
africans aﬁncats a la Costa Daurada, i sobre la importància
d’atendre la vessant personal més enllà dels estereotips culturals que sovint condicionen la nostra curiositat i mirada.
Està previst fer més accions amb aquest mateix enfocament a la primavera del 2013, aproﬁtant les diferents
activitats de recolzament als projectes de Cooperació
Internacional que Cooperació Activa ONGD està duent
a terme al Senegal.

1.2 Creació d’un programa
de drets humans,
mediació i assessorament
en matèria d’estrangeria

En posar en marxa el projecte Escola de Llengües
i cultures -iniciat a les Terres de l’Ebre i que estem
estenent al Camp de Tarragona- en el marc del qual
s’organitzen diverses activitats de sensibilització intercultural i d’aproximació a d’altres contextos culturals, ens adonàrem que era necessari donar una altra
perspectiva del fet migratori per contrarestar alguns
discursos anti-immigració amb que sovint es qüestionen les accions de defensa d’aquest col·lectiu, i la
seva presència en general.
D’altra banda, detectarem també un buit respecte a la
formació i sensibilització del col·lectiu immigrant vers
els seus drets, així com la manca de l’existència d’una
ﬁgura mediadora en possibles situacions conﬂictives
entre persones nouvingudes i la resta de veïns.

Amb aquests tres eixos de treball, des de Cooperació
Activa ONGD, assessorem des del 2011 en aquests àmbits, i a més dispossem d’un programa formatiu –migracions, drets civils i mediació - que inclou els principals aspectes a conèixer sobre aquests.

Diverses persones i entitats ens han traslladat infraccions greus comeses per part de les forces policials,
algunes de forma reiterada i a més d’un municipi del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, com entre
d’altres, entrar sense permís i ordre judicial en habitatges d’immigrants per registrar-los i identiﬁcar a les persones que hi viuen, substracció de bens i/o diners sense anotar-ho en el corresponent registre policial, etc.
La majoria de les situacions, però, tenen a veure amb
un tracte discriminatori vers les persones nouvingudes
per part d’algunes administracions públiques.
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1.3 Consell del síndic
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Cooperació Activa ONGD, per detectar i aturar aquestes situacions, ha promogut la creació del Consell del
Síndic, que consisteix en una xarxa de persones tan
autòctones com nouvingudes de diferents municipis
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que actuen com una mena “d’antenes” a les que qualsevol
persona que estigui patint una situació que viola els
seus drets o que percep com discriminatòria es pot
dirigir. Aquest referent ens trasllada el cas, i l’equip
assessor de Cooperació Activa ONGD es fica en contacte per veure quines actuacions es poden emprendre, inclosa la via jurídica.
Es tracta d’una eina preventiva, que no es defineix
contra els cossos de seguretat o l’administració pública, ans al contrari, cerca cooperar amb aquestes
institucions per vetllar pel correcte funcionament
d’aquestes administracions, dins del respecte a la legalitat. Així, d’una banda, des del Consell s’informa
a la ciutadania dels seus drets, i d’altra banda, quan
són objecte de violacions, ajudem a trobar les vies
per denunciar els fets, alhora que cerquem vies reparadores pels danys causats i prendre mesures per
evitar que es tornin a produir.

1.4. Apoderament de Les dones immigrants pateixen doble discriminació:
la dona:
per la seva condició d´immigrant i per ser dona. Per
aquest motiu, Cooperació Activa ONGD ha recolzat
Taller sortir endavant

aquesta iniciativa de la Fundació CEPAIM de sensibilització contra la violència de gènere, organitzant a Amposta el taller Tirar endavant destinat preferentment a
dones originàries d’altres països, però també autòctones, que vulguin viure aquesta experiència d’intercanvi
cultural i d’apoderament de les dones.

Els tallers participatius
-amb una durada total de
36 hores- els ha impartit Fatou Secka la 1era i
3era setmana de juny i
hi han assistit 20 dones
originàries de diferents
països com ara Marroc,
Algèria, Senegal, Brasil,
França, Pakistan, España,
etc. Per participar als tallers no s’havia de pagar
res i aquests comptem amb el reconeixement de
bona pràctica per la Unió Europea.
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L’objectiu principal era abordar aquest tema incloent
una perspectiva intercultural, i engrescar a les dones
participants a incloure aquesta mirada de gènere intercultural en qualsevol altra possible acció a desenvolupar a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona.
Violència, recordem, en el seu sentit ampli també és
imposar un únic model de com s’ha d’entendre el fet
de ser dona (violentant o imposant aquesta opinió a
les pròpies dones), per això és fonamental que les dones que venen d’altres contextos culturals debateixin
i comparteixin amb la resta de dones autòctones com
viure aquesta circumstància del ser dona al marge de
qualsevol mena relació de violència.
La delegació de Cooperació Activa ONGD al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre ha organitzat aquest
2012 diverses activitats relacionades amb la sensibilització en matèria de drets humans, i encaminats a
prendre consciència dels discursos i practiques racistes i xenòfobs presents a la nostra societat. En aquest

1.5 Jornades i diades
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sentit, tots els anys organitzem, conjuntament amb la
Federació d’Amposta d’Associacions de veïns, un Café
tertúlia a la ciutat d’Amposta amb motiu del dia mundial contra el racisme –que es celebra el 21 de marçper a que els assistents, d’origen immigrant i autòctons, intercanviïn impressions i opinions sobre la seva
vivència d’aquests temes a Catalunya.

A banda d’això, en totes les activitats que organitza
Cooperació Activa ONGD arreu de Catalunya relacionades amb aquestes temàtiques, s’intenta que hi
hagi sempre veus vinculades al Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre. Aquest seria el cas de la I Jornada per la Africanitat, afrodescendència i la diàspora,
celebrada al mes d’octubre al Casal de Joves Palau
Alòs de Barcelona, i en la que participaren a la tauladebat sobre el tema de “La dona en la diàspora” ponents vinguts de Montblanc i Salou.

2. CODESENVOLU- A Cooperació Activa ONGD entenem el codesenvolupament com una actitud pro-activa per part del
PAMENT

col·lectiu immigrant a l’hora d’engegar accions per afa-

vorir la seva integració social als llocs d’acollida, alhora
que esdevenir també un actor que contribueixi a millorar la situació i condicions de vida del seu lloc d’origen.
En aquesta secció s’inclouen totes les activitats portades a terme per Cooperació Activa per afavorir el
paper de les persones d’origen immigrant i les entitats que els agrupen com a facilitadores d’integració
social, entenent integració no únicament com
l’assimilació de les pautes socioculturals del lloc del
destí, sinó creant oportunitats per a la posada en valor de les seves competències en favor de la societat
receptora i intensiﬁcant la seva participació en la vida
sociocultural d’aquesta.

a) Assessorament en la creació i gestió entitats
Les entitats poden convertir-se en una via per vehicular les inquietuds del col·lectiu immigrant i mediar com
a facilitadores d’integració social. Això requereix un
procés de reﬂexió sobre els objectius que vol assumir
l’entitat i millorar la seva capacitat d’autoorganització i
eﬁcàcia per aconseguir-los.
Camp de Tarragona:
1. Associació senegalesa de Salou per a la integració
Suport en la realització de tràmits administratius, com
la renovació de la junta de govern, imatge corporativa
(dossier institucional, memòria d’activitats, etc) i disseny
i execució d’activitats. Amb aquesta entitat Cooperació
Activa ONGD te subscrit un conveni de col·laboració per
mitjà del qual s’estableix la realització conjunta de projectes de Cooperació internacional al Senegal.
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2.1 Codesenvolupament I:
Inclusió i cohesió social
2.1.1 Foment de la participació i la cohesió social
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2. Associació de Residents senegalesos de Vila-seca
Suport en els tràmits de legalització de l’entitat, imatge coorporativa i disseny i execució d’activitats.
3. Associació Amics Senegal-Catalunya
Suport en tasques administratives (dossier institucional, memòria d’activitats, etc), imatge corporativa i
disseny i execució d’activitats.
Terres de l’Ebre:
1. Associació solidaria senegalesa la
Ràpita
S’ha facilitat el procés de legalització
d’aquesta entitat, i se li ha donat suport en
temes de gestió i imatge corporativa, així
com en el disseny i execució d’activitats.
2. Associació de senegalesos de les Terres de l’Ebre
Suport en el disseny i execució d’activitats dirigides
a millorar el coneixement del col·lectiu senelegalès a
Amposta, i afavorir la seva interrelació amb la resta del
veïnat i teixit associatiu.
Memòria d’Activitats
Associació senegalesos de les Terres de l’Ebre
Passeig Canal 43, 3C
Amposta 43870
Inscrita al registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya
amb el numero 40012/5

Associació
Senegalesos
de les Terres de l’Ebre

3. Associació Dasmesh Amposta
Suport en temes de gestió, i aspectes logístics per a
la realització d’activitats relacionades amb la cultura
panjabi i la religió sing (de l’Índia).
4. Associació PakAmposta
Suport en el procés de dinamització per a la creació i
procés de legalització.

b) Activitats amb la Federació d’Amposta
d’Associacions de veïns
Les activitats desenvolupades per Cooperació Activa ONGD a les Terres de l’Ebre han comptat sempre amb el recolzament de la Federació d’Amposta
d’Associacions de veïns.
Projectes, com l’Escola de llengües i cultures de les Terres de l’Ebre, han nascut d’aquest compromís de treballar plegats per afavorir el desenvolupament d’una
sensibilitat intercultural a la ciutat d’Amposta, i crear
vies per afavorir l’accés del col·lectiu immigrant a les
entitats, activitats veïnals i xarxes socials existents a
Amposta. En aquesta línea, a través dels alumnes del
projecte de l’Escola de llengües i cultures de les Terres
de l’Ebre, es dona suport i es busca la manera de participar en totes les activitats que organitza la Federació
d’Amposta d’Associacions de veïns.

c) Cuines del món
Preparar menjar i compartir taula són situacions que ens ajuden a sentir-nos aprop d’aquells amb qui compartim aquestes
activitats. D’altra banda, es tracta d’activitats de les que tan
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en la seva organització com desenvolupament pot participar
qualsevol persona, i que permeten crear un context que afavoreix la coneixença i interrelació entre els i les participants.
Aquest 2012 s’ha realitat el “cicle de tardor cuines del
món”, en el qual s’han fet entre els mesos d’octubre i
desembre quatre tallers de cuina.

El primer d’aquestos va estar dedicat a la cuina
del Magreb, van assistir una vintena de persones i
l’animadora els hi va ensenyar a cuinar Coûs-Coûs
amb verdures, alhora que els anava introduint en
diferents tradicions relacionades amb la sociabilitat
entorn a la cuina del Magreb.
El segon taller es destinà a la cuina panjabi, i es va
celebrar el 25 d’octubre al Restaurant Taj Mahal
d’Amposta. Es va ensenyar a preparar salses típiques de la Índia -com el Curry- i es va cuinar un plat
amb aquesta salsa i pollastre (sacrificat dins el ritual Halal), així com també es va parlar a la vintena d’assistents d’aspectes socioculturals relacionats
amb la sociabilitat entorn a la cuina i el menjar a la
Índia i al Pakistan.

El tercer taller, celebrat el 8 de novembre al local de la Federació
d’Amposta
d’Associacions de veïns,
es va dedicar a la cuina
xinesa. Al taller, impartit per Guo Ying i al que
assistiren 15 persones,
s’ensenyà a cuinar verdures ebrenques seguint
procediments utilitzats
a la xina i ﬁnalment es
preparà un plat: carbassó
amb Gambes i ous.
Per últim, el 29 de novembre –també al local de la
FAAV- vam fer un taller de cuina africana en el qual
la nostra col·laboradora Codou va cuinar un plat típic
de Senegal Tiéboudienne, i va parlar a les 15 persones
assistents sobre les semblances i diferències entre la
cuina catalana i la senegalesa, així com sobre diferents
aspectes que tenen a veure amb la sociabilitat entorn a
la taula entre diferents comunitats del Senegal.

d) Artesanies del món: apropament a d’altres
estils de teixir
Es tracta d’una proposta feta a Cooperació Activa
ONGD per les nostres alumnes per tal d’afavorir
la creació d’un marc d’intercanvi de coneixements entre veïns i veïnes autòctones i provinents d’altres països. Aquesta activitat permet
participar a persones de major edat i ajudar-les a
revaloritzar les seves competències.
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Aquestes persones provinents d’altres països
sovint han arribat a través de reagrupament familiar i, en disposar habitualment d’una xarxa
familiar de recolzament,
interaccionen
menys
amb la resta de veïns i
veïnes i això els hi fa més
complicat l’aprenentatge
de la llengua castellana
i/o catalana.

ARTESANIES DEL MÓN:
TALLER DE COSIR
Dimarts, de 15 a 17 hores
Local: Associació de Veïns l’Acollidora
Preu Gratuït
Màxim 15 alumnes
DE LES TERRES DE L‘EBRE

Com en el cas de la cuina, més enllà d’aquesta activitat,
allò important és la creació d’un clima de comunicació
i complicitat que permeti proposar d’altres activitats
en el futur sorgides d’aquest encontre entre les participants, i la continuïtat de trobades de manera informal,
més enllà del marc d’aquest projecte.
En total s’ha realitzat quatre tallers:

Taller I: Contextualització dels tallers i consens
dels continguts
Es va duu a terme el 22 i 29 de maig al local de la
Federació d’Amposta d’Associacions de veïns.
L’objectiu principal era que les participants mateixes
proposessin el programa i contingut dels pròxims tallers a realitzar. Van assistir 15 dones, de les quals 11
eren d’origen immigrant i 4 autòctones, i es va parlar
d’estils de teixir propis del Marroc, la Índia i les Terres de l’Ebre, alhora que mostraven els estris necessaris per a practicar-los, i feien una petita exhibició
d’aquests estils i tècniques.

Es decidí fer un pròxim taller d’iniciació a aquestes maneres de teixir per a d’altres dones interessades, i desprès de l’estiu fer un taller de cosir dedicat a l’Índia i un
altre al Magreb. També es proposà que acabats aquestos, es podia crear una xarxa informal –al marge del
projecte i entitats- per a aquelles dones que es vulguin
ajuntar una tarda a la setmana per cosir.

Taller II: Nocions bàsiques de cosir
El 8 i 15 de juny, també al local de la Federació d’Amposta
d’Associacions de veïns, es va duu a terme el segon taller
destinat a introduir a cosir i bordar a dones interessades, atenent a continguts de caire més bàsic i/o universal. Les participants s’havien de familiaritzar amb els estris i tècniques, per
poder accedir als pròxims tallers més especialitzats.
La dinamització del taller va anar a càrrec de Rachida
Ameur, i hi assistiren 17 dones -14 d’origen immigrants
i 3 autòctones- amb poques nocions prèvies de cosir.

Taller III: Tècniques i bordats de l’Índia
El 7 i 15 de novembre la nostra col·laboradora i mediadora panjabi Jasbir Kaur Bassi va fer per a les 20 dones
assistents als tallers una presentació de diferents estils
i pràctiques usuals de teixir a l’Índia.

Taller IV: Tècniques i bordats del Marroc
El quart i darrer taller, celebrat el 4 i 18 de desembre al
local de Federació d’Amposta d’Associacions de veïns,
va estar dedicat a estils de teixir al Marroc. L’animadora
ens va ensenyar a les 20 alumnes assistents tota una
sèrie de tècniques tradicionals de bordats típics del
Marroc, i tècniques per decorar i fer acabats de vestits.
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e) Diades
Cooperació Activa ONGD, a banda de les activitats
en les que dona suport a la Federació d’Amposta
d’Associacions de veïns, participa en l’organització
pròpia d’activitats de caire més popular, com en aquest
cas la marató de TV3 contra la pobresa. Vam considerar que era una manera per donar a conèixer a les persones arribades d’altres països la tasca social que desenvolupen moltes entitats de caire social a Amposta i,
en general, a Catalunya.
L'Escola de Llengües i Cultures
de les Terres de l'Ebre
amb
contra la pobresa
DE LES TERRES DE L‘EBRE

Te solidari
Diumenge 27 de maig del 2012
Plaça del mercat d'Amposta
des de les 10 fins a les 13 hores

L’objectiu era mobilitzar gent per a fer una activitat que permetés recaptar fons per a donar-los
a entitats socials que treballen amb persones en
situació de pobresa i/o vulnerabilitat. Hi havia una
vessant pedagògica, i una altra de visualització i
possible implicació en entitats socials d’algunes
de les persones que col·laboraven amb nosaltres
en aquesta activitat.

Es decidí que un grup de dones, que assistiren als cursos de castellà que organitza Cooperació Activa ONGD,
elaborés té i pastes típiques del seu país a casa seva, i
instal·lar el diumenge de la marató -21 de maig de 2012unes taules a la Plaça del mercat de la ciutat d’Amposta
per oferir-li als veïns, a canvi de que dipositéssim allò
que fos de la seva voluntat a la guardiola de la marató.
L’activitat s’anomenà te solidari i unes 12 dones es
van oferir a preparar menjar i te, així com fer torns
per cobrir l’activitat: es van recaptar 100 euros per a
la marató contra la pobresa.
Des del mes de febrer de 2012 unes 140 de dones i
uns 25 homes del Marroc, Pakistan, Senegal, Romania, Índia, Mauritània i Algèria assisteixen a classes
d’alfabetització i de català i castellà nivell inicial.

Els primers mòduls es van duu a terme a la ciutat
d’Amposta entre el mesos de febrer i juny del 2012. Des
de l’octubre ﬁns al desembre s’ha impartit una segona
edició d’aquests mateixos cursos, als que s’han afegit
un curs a Vila-seca i Amposta de català nivell bàsic per
parlants wòlof, i un altre a Amposta de català nivell bàsic per parlats de romanès.
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2.1.2 Acolliment lingüístic
i inserció social
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Els cursos estan adaptats a les necessitats de les persones estrangeres, la seva docència està a càrrec de
tres voluntàries i un voluntari, i els continguts estan
coordinats per una persona Llicenciada en Pedagogia
que compta amb el suport de mediadores que parlen
la llengua materna dels/les alumn@s.

Les persones destinatàries d’aquests cursos acostumen a implicar-se en d’altres activitats de caire
intercultural on participen també veïnes autòctones i d’altres països.
El cost del material l’assumeix Cooperació Activa
ONGD i el preu d’aquests mòduls és gratuït.

Vols aprendre
xines
arab, romanes i/o
De ma na ns in fo rm ac ió a
Tel: 630 83 10 01 il.com
cooperacioactivatgn@gma

DE LES TERRES DE L’EBRE

.

Cooperació Activa ONGD, a banda de facilitar un rol
pro-actiu del col·lectiu immigrant per donar a conèixer
els seus recursos culturals i competències a les zones
de destí, fomenta activitats per millorar el coneixement dels països d’on prové aquesta població immigrant i de la seva cultura a les zones on viuen, així com
dona suport a entitats i col·lectius de persones per a
implementar petits projectes de cooperació internacional a les seves zones d’origen.
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2.2 Codesenvolupament
II: Cooperació internacional

Sempre que sigui possible, intentem utilitzar aquests
projectes de cooperació per presentar a Catalunya
material sobre els àmbits que es treballen als països
d’origen i establir així vincles entre els llocs d’origen i
destí dels immigrants.

2.2.1. Projectes de Coope-

a) Enviament de material, millora i acondicio- ració Internacional lidenament de l’Ecole Elementaire de Diaure-Kouta rats des de la Delegació
(Diurbel-Senegal)
de Cooperació Activa al
Cooperació Activa ONGD ha enviat aquest 2012 tota
una sèrie de material escolar –carteres, llapissos i bolígrafs, estoigs, etc.- per als 130 nens i nenes d’aquest
centre, i material per a la pràctica d’esports com pilotes de fútbol, basquet i/o voleibol. També s’ha fet
arribar material bàsic d’higiene com ara 1500 raspalls
de dents, sabó, etc.
Des de la tardor estem treballant per a instal·lar plaques
solars en aquest centre ja que no disposa d’electricitat, i
és un requisit imprescindible per a portar d’altres equipaments com una petita aula d’informàtica, i un menjador escolar. Per a aquests espais hem fet arribar al nostre magatzem de Senegal 4 impressores industrials, 10

Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre
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ordinadors, una nevera, 2 retroprojectors, a banda del
mobiliari necessari per a equipar aquests espais.

b) Enviament de material sanitari i suport a
la xarxa de centres d’assistència primària de
la regió de Diourbel
De manera periòdica es fa arribar material mèdic per
als centres d’assistència primària d’aquesta regió, i
principalment per a cobrir les necessitats dels usuaris
d’aquestos amb més diﬁcultats. Aquest 2012 s’ha enviat material ortopèdic i cadires de rodes, 100 capses
d’alcohol, i medicaments diversos. Ara mateix estem
fent una diagnosi acurada de les necessitats que té
cada centre en equipament i suport per atendre determinades patologies, per a fer-hi arribar a l’estiu professionals des de Catalunya.

c) Suport a la creació de Cooperatives productives
de dones a la regió de Diourbel
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Els projectes en els que s’està treballant són un taller
tèxtil de producció i una granja avícola. Per al primer
tenim ja la maquinària necessària: 16 màquines de
cosir, mobiliari i estocs de tela i roba per començar a
produir. S’està construint l’espai que ha de servir per
acollir l’esmentat taller, quelcom que està previst tenir
acabat per a la primavera del 2013.
Quan a la granja avícola, ara mateix dispossem d’un terreny cedit per la comunitat de Diauré-Kouta, i s’està
treballant per delimitar l’espai i construir els primers
mòduls. Els esforços els estem centrant en fer-hi arribar aigua i instal·lar-hi plaques solars que permetin un
funcionament adient d’aquesta granja avícola.

Un dels projectes que estem duem a terme és la realització de diferents tallers a Col·legis de la Costa
Daurada per remarcar la contribució que fan molts
col·lectius d’immigrants per reduir les desigualtats
socials dels països d’on venen, remarcant la seva
contribució a la millora de molts serveis socials, i
l’enriquiment que suposa la seva presència i la diversitat cultural per a la societat d’acollida.
Aquest 2012 i 2013, aquestes activitats es focalitzen
a la Costa Daurada i la comunitat senegalesa, principalment perquè els discursos anti-immigració que
sovintegen als mass media i al carrer els afecten directament, i perquè pensem responen molt bé als
objectius marcats als pàrrafs anteriors. Els tallers

2.2.2 Col·legis
Daurada

Costa
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van acompanyats d’una exposició guiada sobre
com és la vida a un col·legi d’una comunitat rural
de Senegal (Diauré Kouta)..Aquesta exposició l’han
fet els mateixos escolars d’aquest centre, evitant
projectar una visió que pressuposi que l’educació
a Catalunya per tenir més mitjans és millor, ja que
malgrat no disposar, per exemple, d’electricitat, ordinadors i/o menjador escolar, tenen allò essencial
en tot projecte educatiu: una sèrie d’agents –els
professors, els pares i la comunitat- que vol transmetre valors i sabers als escolars d’aquest centre, i
unes nenes i nens receptius a aprendre.
Volem agermanar un centre de la Costa Daurada
amb aquest centre de Senegal i que cada any es
puguin dedicar unes sessions a fer activitats conjuntes entre els nens i nenes d’ambdós centres,
afavorint el seu coneixement recíproc i aprofundint en els vincles entre la comunitat senegalesa
i la resta de veïns afincats a la Costa Daurada, i
alhora que promogui la solidaritat des d’un marc
de dignitat i respecte vers l’altre.

3. Sensibilització
intercultural
3.1 Promoció
de la diversitat cultural

Cooperació Activa ONGD desenvolupa programes
i activitats adreçats, d’una banda, a posar en valor
les competències professionals i socioculturals de
persones arribades al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb la immigració i, d’altra banda,
promovem activitats per a que comparteixin i intercanviïn coneixements i experiències amb la resta de
veïns i veïnes, i afavorint la creació conjunta –com a
veïns i veïnes, al marge de qualsevol altre marcador
identitari- d’activitats.

Es tracta de cursos quadrimestrals adaptats per a que
qualsevol veí, independentment de la seva formació
acadèmica prèvia, pugui introduir-se en aquestes llengües
i interioritzar estructures orals i gramaticals bàsiques.
A banda de formació pròpiament lingüística es fan
d’altres activitats paral·leles com ara tallers de cuina,
apropament a diferents rituals relacionats amb les religions presents als països on es parlen aquestes llengües, cinema, literatura, etc.
Més enllà de l’objectiu instrumental d’ensenyar aquestes llengües, ens servim d’aquests mòduls per crear
espais de coneixement i cooperació entre les persones
que viuen a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona
i tenen l’àrab, el romanès, l’amazigh i/o el xinès com a
llengua materna, i els nostres estudiants i d’altres veïns
i veïnes que tinguin interès en d’altres cultures i en promoure activitats de caire intercultural.

Llengua i cultura àrab:
Els i les 22 alumnes que han acabat els tres mòduls impartits al 2012 són capaços d’escriure i llegir en l’alfabet
àrab, i s’han familiaritzat amb estructures orals i vocabulari bàsic, per tal de poder desenvolupar-se en situacions socials molt elementals.
El primer mòdul – al que assistiren 7 alumnes amb una
base prèvia d’àrab- es dugué a terme entre els mesos de
febrer i abril de 2012 a un aula cedida pel Col·legi Públic
d’Amposta Soriano Montagut. El segon i tercer mòdul
-al que han assistit 9 i 6 alumnes respectivament- s’ha
impartit tots els dimarts i dijous d’octubre a desembre, al
local de la Federació d’Amposta d’Associacions de veïns.
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3.2 Formació: Escola de
llengües i cultures de les
Terres de l’Ebre

3.2.1 Cursos quadrimestrals de tres hores setmanals de llengua i cultura
àrab, romanesa i xinesa
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Els alumnes del tercer mòdul tenien coneixements previs d’àrab, i per això es preferí fer un grup a part.
La docència dels mòduls ha anat a càrrec de la nostra col·laboradora Rachida Ameur, que també dona
dins del projecte classes d’Alfabetització per a dones
d’origen magrebí, i ens ajuda en diferents tasques de
mediació i animació sociocultural.

Llengua i cultura romanesa:
Els dos mòduls d’iniciació al
romanès impartits aquest
2012 tingueren lloc al local
de la Federació d’Amposta
APRÈN
d’Associacions de veïns. El ROMANÈS
primer s’inicià al novembre
del 2011 i durà ﬁns al febrer
cursos per a veïns
de Terres de l'Ebre
del 2012, amb sessions tots
els dimecres de dues hores, assistiren 9 alumnes i
anà a càrrec de la llicenciada en ﬁlologia romanesa
Sylvia Cristian, mentre que
al segon mòdul -amb una càrrega lectiva de 25 hores repartides en 12 sessions de dues hores entre els
mesos de novembre i desembre- assistiren 11 alumnes
i la seva docència
anà a càrrec del
ﬁlòleg Oriol Fuster, qui imparteix
també amb nosaltres cursos de
català adaptats
a parlants de romanès.

El Panjabi és la llengua que parlen les persones del
Panjab de l’Índia i el Pakistan, d’on provenen la majoria de les persones d’aquests països que viuen a
les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, i el wòlof
l’idioma principal parlat a Senegal, Gambia i Mauritània. Pel que fa a l’amazic, es calcula que el 80% de
la població marroquí resident a Catalunya la té com
a llengua materna, i es parla també a Algèria, Líbia,
Níger, Nigèria, Mali i Burkina Fasso.
En no haver-hi suﬁcients alumnes interessats en fer un
mòdul trimestral d’aquests idiomes, Cooperació Activa ONGD ofereix de manera gratuïta la possibilitat
d’apropar-se a aquestes llengües i cultures a través de
la docència de mòduls de 10 hores.

Llengua i cultura Wòlof:
Les activitats relacionades amb la llengua i cultura wòlof a Amposta es van
realitzar als mesos de febrer, van assistir 17 persones en total, i s’estructurà
en quatre tallers de 2 hores i mitja: a la primera
sessió es feu una contextualització de la llengua i
cultura wòlof, a la segona
se’ns parlà del perfil sociodemogràfic i situació a
Amposta i les Terres de l’Ebre del col·lectiu subsaharià, a la tercera es feu una breu introducció a vocabulari bàsic wòlof, i finalment l’animador ens ensenyà a
cuinar un plat típic del Senegal (“Yassa”).
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3.2.2 Cursos introductoris intensius de llengua i
cultura Panjabi, amazic i
wòlof de 10 hores
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Al llarg de la tardor també s’han fet d’altres activitats
relacionades amb aquesta cultura, com una xerrada sobre els vincles entre Senegal i Catalunya, a càrrec de Mactar Thiam -autor del primer manual per a
aprendre català per a parlants wòlof- i un altre taller
de cuina senegalesa.
També, transversalment, el wòlof ha tingut presència
en d’altres activitats, com en la celebració del dia de
la llengua materna (21 de febrer) i les Jornades de la
Diversitat cultural (21 d’abril), ambdues activitats celebrades al Col·legi Soriano Montagut.

Llengua i cultura Amazigh
A ﬁnals d’abril i març es van realitzar diversos tallers per
a donar a conèixer aquesta cultura i la comunitat que hi
viu a Amposta, així com els vincles entre la situació de la
cultura i llengua Amazic i la catalana.

S’han fet 5 tallers, als que en global assistiren una trentena de persones. Al primer es contextualitzà la llengua
i cultura amazigh, al segon es passà un documental sobre la llengua amazigha i es va establir amb els assistents un debat sobre les semblances entre els catalans

i els amazighs, en relació al
fet de ser dos comunitats Primavera Amazigha
2962 a Amposta
amb una forta identitat cultural, però que ﬁns al moment careixen d’estat. Un
tercer taller va estar destinat a infants, on aquestos van tenir l’oportunitat
d’escriure el seu nom en els
tres alfabets que utilitzen
els amazighs: àrab, llatí i
tiﬁnagh. Per últim es va fer
també una trobada entre
dones d’origen amazigh i d’altres veïnes, per a conèixer
la cerimònia del té i, alhora, parlar sobre el paper de la
dona en aquesta cultura.
LOCAL ASSOCIACIÓ VEÏNS ACOLLIDORA
c/ Logroño, 5

23 de Març 18h:
Aproximació a la llengua i cultura Amazigh

30 de Març 18h:
Els tres alfabets i el tamazight: taller de tifinagh
5 d’Abril 15h:
Trobada de dones: Ceremònia del té
14 d’Abril 11h:
Taller de cuina amazigh

LOCAL REUNIONS CAFETERIA NAIDI

12 d'Abril 19.30h
Documental i debat: Semblances i diferències entre
la consciència identitària amazigh i catalana

DE LES TERRES DE L’EBRE

Cooperació Activa

F.A.A.V.

Llengua i cultura Panjabi
Amb les activitats proposades hem intentat arribar
a públics diferents. A banda d’un taller de cuina i de
cosir, que ja hem esmentat
en els apartats cuines del
món i artesanies del món,
hem dut a terme activitats
dirigides a tots els públics
com ara: cinema, criquet,
llengua i cultura panjabi i
dansa Banghra.
El 26 d’octubre, al Casal Municipal d’Amposta, es
va projectar una pel·lícula de Bollywood, i es va
parlar a la trentena de persones assistents de la
influència que té aquesta industria a la Índia i en
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l’imaginari d’aquesta comunitat. El 4 de novembre vam fer a les Pistes d’Atletisme d’Amposta una
activitat anomenada “Criquet esport ebrenc”, en
la que s’ensenyà a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys
-25 participants- les regles d’aquest esport, i es remarcà la seva tradició en països com la Índia i/o el
Pakistan. El 7 i 14 de novembre es van realitzar
dos sessions per a contextualitzar-nos la llengua i
cultura panjabi, i les regions del Panjab de la Índia
i el Pakistan on es parlen, i a la segona, a banda
d’introduir-nos vocabulari bàsic, l’animadora –na
Jasbir Kaur- va apropar-nos a la rituals socials i religiosos de la cultura Panjabi a través de fotografies
pròpies, o de persones properes a qui coneixia. Per
últim, el 30 de novembre es va fer al Casal Municipal d’Amposta un taller de Banghra, una dansa
sagrada de la religió Singh, en el que participaren
una dotzena d’alumnes. Malgrat tractar-se d’un ritual religiós, i la importància de contextualitzar-lo
en relació a això, no s’emmarcà en cap acte o festivitat religiosa.

En engegar el projecte “Escola de llengües i cultures de les Terres de l’Ebre” moltes persones ens
havíem demanat la possibilitat de cursar anglès i/o
francès. Inicialment, en haver-hi d’altres administracions i entitats que oferien aquesta possibilitat,
vam decidir concentrar-nos en aquelles llengües
més vinculades al col·lectiu immigrant resident a
les Terres de l’Ebre, i de les que no existia oferta
formativa.
A la tardor ens vam trobar amb la mateixa demanda, i ens vam plantejar que podíem impartir aquests
cursos d’anglès i francès, alhora que reforçar els valors i objectius globals del projecte. Ens trobem que
moltes persones que venen del Marroc, l’Algèria i/o
el Senegal han cursat els seus estudis universitaris
al seu país d’origen en francès, i tenen aquesta llengua com a referent acadèmic habitual, i el mateix
respecte a l’anglès amb persones vingudes del pakistan i/o l’Índia. Amb els mòduls, ajudem a visualitzar a aquestes persones i les seves competències
lingüístiques, tot donant un servei a la comunitat, i
alhora realitzen els cursos tractant temes i organitzant activitats dins d’aquests que ajudin a difondre
una sensibilitat intercultural.
Oferim, així, des de la tardor del 2012, un mòdul
d’iniciació a l’anglès i un altre d’iniciació al francès.
La docència del mòdul d’anglès va a càrrec de Nisrine Ziani, té una càrrega lectiva de tres hores setmanals i hi han assistit una quinzena d’alumnes. Quan
al mòdul de francès ha anat a càrrec d’Helene Cabrera, té una càrrega lectiva de 2 hores setmanals, i
hi han assistit una dotzena d’alumnes. Tots dos mòduls s’imparteixen al local de la Federació d’Amposta
d’Associacions de veïns.
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3.2.3 Cursos d’introducció
a l’anglès i al francès
per a veïns
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3.2.4 Classes de reforç
d’anglès per a nens
i nenes de primària

Aquesta activitat neix,d’una banda, de la voluntat de
l’equip de Cooperació Activa ONGD a les Terres de
l’Ebre de realitzar més activitats amb nens i nenes i joves, i d’altra banda, de les diﬁcultats amb les que -en
el context de crisi econòmica actual- es trobàvem amb
molts pares i mares a l’hora de realitzar determinades
matèries extracurriculars pel seu elevat cos econòmic,
com seria el cas dels cursos d’anglès. Arran d’iniciar el
projecte “escola de llengües i cultures de les Terres de
l’Ebre” tenim una certa especialització en l’àmbit de la
formació lingüística, així que es va decidir que una opció per treballar amb nens i nenes podia ser fer classes
de reforç d’anglès, francès i d’altres llengües estrangeres relacionades amb el col·lectiu immigrant.

Aquest 2012 s’han iniciat els mòduls d’angles, i a començament del 2013 s’han llançat també els mòduls
de francès i àrab. Com en la resta d’activitats que organitzem a Cooperació Activa ONGD, més enllà de la
formació instrumental lingüística, per a nosaltres és
molt important la formació en valors transversals relacionats amb la cooperació, la tolerància, i tot allò
que fomenti la interculturalitat entesa com a model de

creativitat basat en la cooperació entre persones. Així,
als cursos, es treballen continguts especíﬁcs en matèria lingüística, però alhora, en el temari s’inclouen temes que emfasitzen aspectes com la importància de la
diversitat cultural com a font de riquesa, la cooperació,
solidaritat, igualtat de gènere, etc.
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Des de la tardor estem fent un curs d’iniciació a l’anglès
de tres hores setmanals, impartit dilluns i dimecres de
17’30 a 19 hores per Nisrine Ziani al local de la Federació d’Amposta d’Associacions de veïns. Els 15 nens i
nenes assistents tenen entre 4 i 9 anys, i les seves famílies procedeixen de països diferents com ara Argèlia,
Marroc, Equador, Romania, i també hi ha nens i nenes
d’origen autòcton. Intentem, amb la preinscripció, evitar que hi hagi més presència d’uns països que d’uns
altres, i encara que el principal requisit és la situació
econòmica familiar, s’intenta que el grup sigui lo més
heterogeni possible.
Una de les expressions culturals més universals i signiﬁcatives de la diversitat és la llengua. Cada any, el
21 de febrer, es celebra a tot el món el dia de la llengua materna. Des de Cooperació Activa ONGD volem commemorar aquesta
diada, realitzant diverses
activitats per a remarcar la
importància de la diversitat
lingüística i cultural com a
patrimoni enriquidor per a
tota la humanitat. Totes les
llengües i les cultures contenen principis ètics i estètics i
valors universals que poden

3.3 Dia de la llengua
materna
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ser vàlids per a la resta de societats i cultures, i s’ha
de fomentar una actitud d’obertura i cooperació amb
aquestes altres societats i cultures per a crear societat
que, sense renunciar a les seves tradicions, ajudin a
crear móns millors per a tothom.
Aquest 2012 l’escenari de la diada de la llengua materna es
dugué a terme al Col·legi Soriano Montagut i hi assistiren
una trentena de persones. A l’activitat es van duu a terme tres actuacions musicals –en català, castellà i wòlof- i
es van llegir diferents manifests en àrab, romanès, Urdú
i panjabi -traduïts també al català- en favor de la diversitat cultural, remarcant
sempre aquesta idea de
la importància de veure
en la diversitat un actiu
enriquidor per a tothom,
i en la cooperació entre
els seus hereus l’eina per
treure proﬁt a aquesta.

3.4 Diàleg intercultural i Com ja s’ha fet esment en moltes de les activitats que
hem fet des de Cooperació Activa ONGD en l’àmbit del
interreligiós
3.4.1 Parelles lingüístiques: Espai de trobada

codesenvolupament és central per a nosaltres fomentar la cooperació entre persones, de manera especial
si aquestes s’adscriuen a universos culturals diferents.
D’una banda, els estudiants de llengües estrangeres participen i ajuden en l’organització d’activitats
relacionades amb la llengua i cultura que aprenen i,
d’altra banda, molts dels estudiants de castellà i català
s’impliquen en diverses activitats transversals que organitzem, així com en d’altres activitats organitzades
per la Federació d’Amposta d’Associacions de veïns.

Ara bé, trobem que hem de treballar més la creació de
xarxa, és a dir, la relació entre persones. Una manera
de fer-ho era precisament ajuntant persones que volen aprendre anglès, francès i/o àrab amb d’altres que
estan aprenent català i/o castellà. Unes i altres tenen
deﬁciències en la llengua que està aprenent l’altre, i
són competents en la pròpia, aixó pensem afavoreix
l’empatia i alhora reforça l’autoestima de l’alumnat.
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Des del febrer del 2012 tenim l’activitat “parelles lingüístiques: espai de trobada” que permet la creació d’intercanvi
de coneixement entre alum nes que aprenen llengües
estrangeres i d’altres que aprenen castellà i/o català, les
quals es reuneixen una vegada a la setmana per a practicar prenent un té i/o un café. Aquestes reunions tenen
lloc al local de l’Obra Social Caixa Catalunya, i estan obertes a qualsevol persona, encara que no estigui estudiant
cap curs en el projecte escola de llengües i cultures de les
Terres de l’Ebre. Així, d’una banda, aconseguim ampliar
el nombre de voluntaris lingüístics en català i/o castellà,
i d’altra banda, generem vincles entre persones que acaben d’arribar a la ciutat i d’altres veïns autòctons amb
sensibilitat i interès per d’altres llengües i cultures que els
poden ajudar en el seu procés d’acollida.
En el cas de les parelles lingüístiques que intercanvien
català, aquestes les hem incorporat al programa “Voluntariat per la llengua” promogut pel Consorci de Normalització lingüística a les Terres de l’Ebre, amb el qual
tenim ubscrit un conveni de col·laboració per a fomentar l’ús del català entre el col·lectiu immigrant.
Es tracta d’un projecte on volem identiﬁcar diferents
referents comunitaris que puguin transmetre valors lligats al projectes als nens i nenes de primària que estu-

3.4.2 Aula infantil
intercultural:
La comunitat educa
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dien amb nosaltres, i/o als ﬁlls i ﬁlles dels nostres alumnes i persones interessades en general.
En moltes societats, més enllà de la família i/o la pròpia
escola, qui educa és el conjunt de la societat. Al Senegal, per exemple, tots els nens i nenes es dirigeixen a
tots els adults anomenant-los abans del nom “papa”:
per exemple si es diu Abdulay, el nen o la nena es refereixen a ell com a Pape Abdulay. En d’altres cultures hi
ha un respecte molt marcat envers les persones grans
o que destaquen per valors com la seva solidaritat.
Amb aquest projecte estem cercant d’identiﬁcar tota
una sèrie de referents i temes que poden tractar per
a fer petites xerrades i tallers als nostres alumnes. Un
eix important seran persones grans, però també volem
incorporar persones vingudes d’altres països per a que
transmetin valors als nostres nens i nenes, com el respecte a les persones grans i/o la solidaritat, així com
d’altres temes vinculats al territori, com la música.

4. ALTRES

La delegació de Cooperació Activa al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre ha participat en d’altres activitats de Codesenvolupament a través de la participació
en xerrades i tallers:

4.1. Jornada
de la diversitat cultural

Des de Cooperació Activa ONGD donem suport a
qualsevol entitat i/o administració que treballi en favor de la cooperació entre persones i cultures. Aquest
és el cas del Col·legi Soriano Montagut d’Amposta, el
qual sempre ens ha recolzat, cedint-nos un aula per
a realitzar els cursos d’àrab per a veïns. Aquest 2012,
com des de fa uns anys, vam dedicar una jornada a

treballar temes de diversitat cultural amb els nens i
nenes a l’aula. Vam demanar-nos si els podíem ajudar,
i ho vam fer encantats.
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Des de Cooperació Activa ONGD se’ls van facilitar tota
una sèrie de tallers i animadors que van apropar als
nens i nenes diferents aspectes culturals de l’Índia, el
Senegal, l’Equador i/o el Marroc. Allò important, d’una
banda, era el contacte directe amb aquestes persones,
les inquietuds que despertaven en els nens i nenes, i
d’altra banda, realitzar una sèrie de tallers que facilitessin la participació de tot l’alumnat.
Amb els més petits i petites es feren activitats més lúdiques, com ara pintures Mandhi de l’Índia i diferents
pentinats del Senegal, que alhora que s’anaven fent
permetien parlar sobre els països on aquestes pintures
als peus i/o pentinats són habituals. Amb els més grans
es feren tallers de música (percussió africana) i esports
(criquet i equavoley), i al igual que amb els petits, els
animadors intentaren explicar la importància que tenen aquests esports i música als seus països, però principalment els valors lligats a ells com la sociabilitat,
cooperació i/o solidaritat lligats a la seva pràctica.

Membres de l’equip de Cooperació Activa ONGD han
participat en aquest programa d’entrevistes en directe
del Canal Terres de l’Ebre, que amb més de 10.000 espectadors diaris és el mitjà més vist de la zona.
La presencia en els mitjans de proximitat és fonamental per a la nostra entitat, ja que els projectes han
d’arrelar i tenir el seu impacte en el contextes locals
on es desenvolupem.

4.2. Dixa’m vore
(Amposta)
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Entre d’altres intervencions destacar:
L’entrevista en profunditat realitzada a Jose Luis Rodríguez Regueira sobre els cursos d’alfabetització per
a dones estrangeres sense alfabetitzar que imparteix
Cooperació Activa ONGD en el marc de l’Escola de
llengües i cultures de les Terres de l’Ebre.
El monogràfic fet a Fatou Secka sobre l’àmbit del
gènere i la immigració, amb motiu de la seva estada
a Amposta per a realitzar un taller sobre prevenció
de violència de gènere.

L’entrevista a la nostra col·laboradora Nisrine Ziani sobre les expectatives en el món acadèmic de joves estudiants d’origen immigrant.

L’emissora de l’Associació de veïns l’Acollidora Radio Participa produeix cada any aquest programa especial del “Dia
Mundial de l’immigrant”, emès el dia 18 de de desembre, en
el que Cooperació Activa, dins del marc de l’Escola de Llengües i Cultures de lesTerres de l’Ebre, actuà com a dinamitzador seleccionant i convocant a les persones – Índia, Senegal,
Marroc i Espanya- que s’entrevisten en aquest programa.

Els col·laboradors de l’equip de Cooperació Activa
ONGD, i l’experiència adquirida amb els projectes duts
a terme al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre,
han tingut protagonisme en diferents taules i activitats celebrats arreu de Catalunya com ara la I Jornada per l’Afrodescendència,
l’africanitat i la diàspora, al
Casal de Joves Palau Alòs
de Barcelona, i/o la taula a
Barcelona també sobre les
semblances i diferències
entre les celebracions de la
nit de Sant Joan de la comunitat veneçolana, i d’altres
comunitats.
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4.3 Dia mundial del migrant

4.4 Accions fora de la
província
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Equip a Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona:
- Jose Luis Rodríguez Regueira. Delegat i Coordinador
d’equip de voluntariat a les Terres de l’Ebre i Tarragona.
- Montse Viladés. Gestió Recursos humans.
- Yvonne Pla Vernet. Psicopedagoga.
- Nisrine Ziani. Integradora social.
- Helene Cabrera. Animadora Sociocultural.
- Itziar García Rojo. Disseny gràfic.
- Isaura Castellà i Pasqual. Coordinació Activitats
culturals i artítiques.
- Oriol Fuster. Coordinació activitats del programa :)
A Amposta parla Català.
- Rachida Ameur. Mediació, sensibilització intercultural i dinamització col·lectiu magrebí.
- Jasbir Kaur Bassi. Mediació, sensibilització intercultural i dinamització col·lectiu de l’Índia i el Pakistan.
- Papa Abdoulay. Mediació, sensibilització intercultural i dinamització col·lectiu de l’Âfrica Subsahariana.
- Sylvia Christian. Mediació, sensibilització intercultural i dinamització col·lectiu de l’Âfrica Subsahariana.
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