MUSLIM I LEMCHAHEB A BARCELONA
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Concert d’inici de les celebracions de l’aniversari

ASOC/FUNDACIÓ IBN BATTUTA:
25 ANYS CONSTRUINT CIUTADANIA
§
§

§

La nostra entitat compleix 25 anys, primer com a associació i ara, des del
2013, com a fundació
Un important nombre d'activitats estan previstes per a aquesta celebració
que s'inicia amb el concert de Muslim i Lemchaheb
o A la Sala Apol·lo acollirem el concert d’inici amb un dels artistes més
populars del Marroc, Muslim, amb més de 50 milions de
visualitzacions a YouTube de la seva darrera cançó, “Mama”.
o I amb Lemchaheb, que són els representants de la música tradicional
del poble, la música "Ghiwanie”, que fins i tot van sofrir presó per
culpa de les seves cançons socials reivindicatives.
Al març celebrarem el dia internacional de la Dona, tant a Madrid com a
Barcelona, amb el reconeixement a les dones que han tingut un paper molt
rellevant en la integració dels migrants i l'assistència de personalitats de tots
els àmbits.

Barcelona, 21 de gener 2019. El 4 de febrer de 1994 neixi a Barcelona, formada per
alguns estudiants procedents de la immigració de segona generació i treballadors, tots
d'origen marroquí, l'Associació Sociocultural Ibn Battuta. La primera reunió es va
realitzar en el Bar Estudiantil d’enfront de la UB.
En aquesta primera etapa la labor de l'associació va ser donar veu i ajuda a l'important
col·lectiu d'immigrants que arribaven, sobretot del Marroc, per a estabilitzar a les
famílies, tant socialment, com laboralment, aportant assessoria jurídica, formació,
comunicació i integració en una societat que per a ells era diametralment oposada a la
qual deixaven enrere als seus països d'origen. L'acolliment i la formació eren els eixos
vertebradors del treball diari de la associació durant gairebé 20 anys del seu
funcionament.
Cal recordar l'important paper que va tenir la nostra entitat per a resoldre els
conflictes dels tancaments a les esglésies de Sant Felip Neri i en la del Pi.
En la segona etapa, ja com a Fundació Ibn Battuta, una vegada aconseguits en part els
objectius socials i els mecanismes perquè els diferents governs espanyols i de la
Generalitat disposessin d'organismes propis per a tractar aquesta específica labor, es
. Sant Pau, 82 · 08001 Barcelona (Espagne) · ' +34 93.329.30.54 · ü www.fundacionibnbattuta.org ·  info@fundacionibnbattuta.org

marquen altres objectius més ambiciosos, que són, ara sí, els de “Construir
Ciutadania”.
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Sempre en la Fundació diem que no cal parlar d'immigrants, sinó que del que hem de
parlar és de “ciutadanes/ciutadans amb drets i deures i en igualtat d'oportunitats que
la resta de la societat”, que és el que són ja, després de tants anys de convivència al
nostre país i de la seva plena integració.
Un altre dels punts de treball de la nostra entitat és formar per a prevenir la
radicalització dels joves i evitar que siguin captats per organitzacions criminals i
terroristes de tot el món. La col·laboració amb les diferents institucions públiques i
privades dins d'aquest àmbit de treball, són un dels nostres principals objectius, així
com la del tractament en contra de la violència i discriminació de gènere. En el Segle
XXI no hauria d'haver-hi aquestes xacres socials i per això des de la Fundació treballem
contra elles.
Per a l'associació i ara, com és lògic, per a la Fundació, és essencial el paper que la
dona exerceix en la nostra societat, que és igual o tal vegada més important que la dels
homes i és per això que aquest any, el mes de març, farem un reconeixement públic,
tant a Madrid com a Barcelona, a les dones que han estat essencials per a aconseguir
que aquesta immigració es converteixi en ciutadania de ple dret (el calendari
d'activitats es comunicarà pròximament)
Per a iniciar aquestes activitats del nostre 25 aniversari ho farem amb un important
concert que agrupa dos estils de música diferents, però molt representatius de les
etapes de lluita social al Marroc, per un banda “Lemchaheb”, que va ser fundat pel
pare espiritual Mohamed Elbakhti i el gran artista Chrif Lemrani, un grup va jugar un
paper molt actiu en l'inici del fenomen "Ghiwanie" al costat de les bandes Nass el
Ghiwane i Jil Jilal, on va traçar un camí ple de creativitat a través de composicions
musicals molt emotives, amb poemes socials, temes humans i de convivència entre els
pobles de tot el món. I com a colofó l'actuació del popular raper marroquí “Muslim”,
amb un èxit sense precedents de totes les seves cançons a YouTube, en els seus
concerts i en les xarxes socials.
Aquest primer concert d'aniversari, que organitza la Fundació Ibn Battuta, els
principals objectius de la qual són:
–
–

Donar suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la
immigració, amb la finalitat que siguin plenament ciutadans europeus, amb
especial referència a les d'origen marroquí.
Promocionar en la societat europea als joves i dones procedents de la diversitat
musulmana, sobretot en l'àmbit cultural, educatiu, esportiu i laboral, evitant la
discriminació i el racisme de manera que se sentin ciutadans de ple dret.
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–
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–

Facilitar la comprensió i la cultura, mitjançant el coneixement mutu, el
respecte, la interacció, la participació i la convivència.
Fomentar la relació i veïnatge amb el Marroc i els països àrabs mitjançant
projectes de cooperació en formació i inserció laboral o uns altres. També
mitjançant activitats i viatges culturals i educatius que realcin la figura del
viatger Ibn Battuta.

El concert es dividirà en dues parts, a les 19.00, el concert de l'històric grup
Lemchaheb i a les 21.00 el concert de Muslim. L'entrada té un preu únic i popular de
10 €uros.
Els beneficis de la recaptació aniran directament destinats a fomentar noves activitats,
com a concerts, obres de teatre, cursos de formació, assessorament per a joves
emprenedors, activitats per al foment de la dona i la seva integració laboral i difondre i
potenciar, totes les activitats previstes en els objectius principals en els seus estatuts.
RECORDA:
Conferència de Premsa: divendres, 1 de febrer de 2019, a les 16 h, a la seu de la
Fundació Ibn Battuta, c/ Sant Pau, 82, baixos, de Barcelona. Amb l’assistència del
president de la Fundació i diputat al Congrés dels Diputats a Madrid, Mohammed
Chaib i del cantant Muslim
Concert d’inici de l’aniversari: Dissabte, 2 de febrer, a las 19:00 h. a la Sala Apolo de
Barcelona, amb Lemchaheb i Muslim.
CONTACTE DE PREMSA: Ramon Fornós
Vicepresident. Director de Comunicació i de Relacions Institucionals
e-Mail: rfornos@fundacionibnbattuta.org Tel: +34 666.44.77.33
També pots registrar-te en la nostra pàgina web: https://www.fundacioibnbattuta.org/
on, a més, trobaràs tot el material gràfic disponible i la documentació, dins de l’àrea de
premsa.

En documents a part trobaràs les biografies de Muslim i de Lemchaheb.
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