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1. Què és el Programa BCN 

Interculturalitat? 
  

El Programa BCN Interculturalitat (PROGBI), creat per la Direcció de Serveis 

d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament l’any 2012, té com a missió 

principal impulsar l’enfocament intercultural com a model de gestió de la 

diversitat a Barcelona, en el marc dels principis d’igualtat, reconeixement de la 

diversitat i interacció positiva, a nivell de ciutat, de districte i de barri, per una 

millor convivència i cohesió social, i s’emmarca dins del Pla BCN 

Interculturalitat, aprovat el març del 2010. 

 

Quatre objectius estratègics serveixen al Programa per orientar la 

implementació de la seva missió: 

 

· Crear i impulsar espais per fomentar el diàleg i les relacions interculturals.  

· Sensibilitzar i donar a conèixer la diversitat cultural present a la ciutat.  

· Generar oportunitats per la construcció de projectes i accions 

interculturals compartits.  

· Desplegar transversalment el Programa als diferents àmbits municipals.  

 

El Programa disposa actualment de 5 grans línies de treball, totes elles 

interrelacionades: 

 

1. Espai Avinyó – Llengua i Cultura. 

2. Impulsem la interculturalitat. 

3. Estratègia BCN Antirumors. 

4. Formació i recursos. 

5. Comunicació intercultural. 

 

A fi d’aconseguir una coherència interna i assolir els objectius proposats, el 

Programa té dues línies transversals: 

 

1. Comunicació interna. 

2. Dinamització del PROGBI. 

 

Una part important de la tasca que es desenvolupa en el marc del Programa 

són col·laboracions transversals amb àrees i sectors de l’Ajuntament, i també 

es dediquen esforços a la participació en espais de treball i iniciatives a nivell 

de Catalunya, la resta de l’Estat espanyol i Europa. 
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2.  
Espai Avinyó – 

Llengua i 
Cultura 
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1. Presentació. Què és l’Espai 
Avinyó? 
L’Espai Avinyó-Llengua i Cultura va iniciar la seva activitat el mes de març 
del 2011 impulsat per la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat 
de l’Ajuntament1 de Barcelona i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística. Físicament, l’Espai Avinyó està ubicat a la delegació del CNL 
a Ciutat Vella, al barri Gòtic de la ciutat, i es gestiona en el marc del 
Programa BCN Interculturalitat. 

L’Espai Avinyó-Llengua i Cultura programa activitats culturals de diferents 
formats adreçades a tota la ciutadania amb l’objectiu de potenciar els 
valors de la interculturalitat. També ofereix activitats que promouen el 
reconeixement de la diversitat cultural a través de la llengua catalana, 
dissenyades per a grups reduïts i fonamentalment per a persones que 
aprenen català, alumnes del CNL de Barcelona, participants del 
programa Voluntariat per la llengua, alumnes d’entitats, d’equipaments i 
de la Coordinadora per la llengua. 

L’Espai Avinyó desenvolupa al Carrer Avinyó algunes de les seves 
activitats culturals tot i que, com a projecte de ciutat, programa també 
un bon nombre d’esdeveniments a diferents equipaments culturals i 
socials de Barcelona. Els seus eixos d'acció principals són: 

1.1. Programació d'activitats per promoure la 
diversitat a través de diferents 
expressions culturals.  

· Es realitzen taules rodones, diàlegs, ponències, etc., encaminades 
a fer visible i donar a conèixer la diversitat present a la ciutat, 
entenent que el coneixement és el primer pas per al 
reconeixement. A més, aquests espais ens permeten interaccionar, 
crear espais de relació improbables i posar en valor tots aquells 
elements que ens uneixen. 

                                                 
1
 Ara Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració.  
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· Es mostren disciplines artístiques diferents en les quals hi és present 
la diversitat cultural. S’ofereix un espai on gaudir d’espectacles i 
d’expressions artístiques i culturals de tota mena amb criteri artístic i 
provinents de diversos orígens i contextos culturals. Amb aquests 
continguts es contribueix a la incorporació progressiva d’artistes de 
contextos culturals diversos als circuits de cultura de la ciutat. 

1.2. Programació d'activitats per al foment 
de la diversitat cultural a través de l’ús 
social de la llengua catalana. 

· Es fomenta el coneixement de la cultura de la diversitat existent a 
la ciutat mitjançant el coneixement i la interacció entre cultures 
diverses.  

· Es fomenta el coneixement del patrimoni històric i cultural de 
Barcelona posant en valor el reconeixement de la diversitat 
cultural.  

1.3. Equipaments de proximitat. 

· Els equipaments de proximitat són espais de participació, 
convivència i aprenentatge on es desenvolupen moltes de les 
iniciatives que configuren la vida cultural dels barris i dels districtes 
de la ciutat. Quan parlem d’equipaments de proximitat ens referim 
a espais de convivència oberts a tothom i configurats per tothom, 
com ho són els Centres Cívics, els Casals de Barri, Espais Joves, 
Casals de Joves i Biblioteques. 

· Els equipaments de proximitat tenen com a característica principal 
l’adaptabilitat a la vida social i cultural de cada una de les zones 
on estan ubicats. Cada territori és heterogeni i està format per 
irrepetibles realitats i accions culturals d'arreu. Amb l’impuls 
d’aquests equipaments existeix l’oportunitat que les diverses 
realitats es puguin expressar i interaccionar entre elles fomentant la 
cohesió social i la millora de la convivència. 

Per això, és clau: 

· Donar a conèixer les eines i els recursos que ofereix el Programa 
BCN Interculturalitat a les directores i directors dels centres de 
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proximitat amb la finalitat que incorporin la perspectiva 
intercultural.   

· Posar en valor la diversitat cultural de la ciutat reforçant la 
convivència en la diversitat entre el veïnatge del barri. 

  

· Prevenir i combatre els estereotips i prejudicis fomentant la 
interacció positiva a partir de diversos formats d’activitats.  

 

1.4. Exposicions interculturals. 

· Es creen i produeixen exposicions per fomentar el coneixement de 
la diversitat i posar en valor les diferents realitats artístiques presents 
a la ciutat de Barcelona. 

· Es disposa d’un catàleg d’exposicions destinat a tots els 
equipaments de la ciutat perquè puguin disposar de totes les 
exposicions en itinerància realitzades per l’Espai.  

· Es visibilitzen altres exposicions produïdes per altres entitats o agents 
socials.  
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2. L’Espai Avinyó i la seva 
acció el 2015. 
Durant el 2015, l’Espai Avinyó ha consolidat els seus eixos de treball, 
ampliant el seu marc d’acció i explorant estratègies per arribar a nous 
públics i a diferents espais de la ciutat. 

A continuació, es presenten de forma gràfica dades globals d’impacte 
quantitatiu de l’Espai Avinyó el 2015:  

 
Activitats 

realitzades 
Persones 
assistents 

Activitats per promoure la diversitat a 
través de diferents expressions 
culturals. 

29 1479 

Activitats per al foment de la 
diversitat cultural a través de la 
llengua catalana. 

24 563 

Activitats amb equipaments de 
proximitat. 

9 161 

TOTAL 62 2.205 

 
 

Les accions dutes a terme el 2015 per l’Espai Avinyó s’expliquen a través 
del seus diferents eixos de treball:  

· Programació d’activitats per promoure la diversitat a través de 
diferents expressions culturals. 

· Programació d’activitats per al foment de la diversitat cultural a 
través de l’ús social de la llengua catalana. 

· Acció als equipaments de proximitat i exposicions interculturals. 

 

Quadre resum del nombre d’activitats i assistents durant el 2015. 
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2.1. Programació d’activitats per promoure la 
diversitat a través de diferents expressions 
culturals. 

Durant el 2015 l’Espai Avinyó ha seguit amb l’estratègia del 2014 de 
treballar per potenciar la innovació, la creativitat i l’expansió, però 
sumant-hi la cerca continuada de connexió amb la ciutadania. És per 
això que s’ha seguit treballant en espais fora de l’Espai Avinyó, i sobretot 
s’ha buscat no estar parlant de convivència intercultural, sinó practicar i 
mostrar la convivència en la diversitat.  

Algunes de les grans apostes de l’Espai Avinyó pel 2015 han estat, per una 
banda, les jornades tècniques, que han esdevingut fonts de coneixement 
i reflexió dins i fora de l’administració; per altra banda, el Cicle de Diàlegs 
Interreligiosos “Dues confessions, una conversa”, ha apropat la diversitat 
religiosa a l’Espai Avinyó com una riquesa més de la ciutat. I per últim, 
destaquem el Cicle de Cinema Documental “Farafina, més enllà de les 
Fronteres”, un espai de reflexió i intercanvi al voltant del cinema.  

Hem apostat per una diversificació d’activitats, hem proposat la creació 
d’activitats conjuntes, i hem promogut la participació d’agents culturals 
claus a les nostres activitats. 

Nombre d’activitats: 

El 2015 s’han ofert 29 activitats adreçades a promoure la diversitat a 
través de diferents expressions culturals. 17 d’aquestes activitats s’han 
realitzat fora de l’espai, en emplaçaments culturals com els Cinemes 
Girona, la Sala Hiroshima, el Taller de Músics o el Mercat de les Flors, així 
com en espais de carrer com el Mercat de Pagès de l’esquerra de 
l’Eixample o l’Espai Mescladís.  

Aquesta descentralització en el territori, la programació conjunta amb 
altres institucions i la programació d’activitats en espais que formen part 
del circuit off cultural de la ciutat ens permet penetrar en el  seu teixit i fer 
aliances importants en la tasca de sensibilització i reconeixement de la 
diversitat a Barcelona. De la mateixa manera, l’ocupació del carrer a 
l’hora de realitzar activitats ens permet apropar-nos a persones que, a 
priori, no haurien tingut accés a les nostres activitats.  
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Assistents a les activitats durant el 2014 i 2015 per trimestres. 

A més de les activitats comptabilitzades, destaquem que des de l’Espai 
Avinyó, per segon any consecutiu, hi hagut una col·laboració directa al 
cicle Músiques de la Mediterrània de Barcelona organitzat per l’IEMed. 

Assistència a les activitats: 

L’assistència a les activitats de l’Espai Avinyó durant el 2015 ha estat de 
1479 persones. Això suposa un augment del 21,53% respecte l’any 2014. A 
més, val a dir que el nombre d’activitats realitzades durant el 2015 és 
inferior a les que es van dur a terme el 2014, i que la mitjana d’assistents 
per activitat passa de 36 durant el 2014 a 51 durant el 2015. 

Per tal de recollir algunes dades i les impressions dels assistents envers les 
activitats de l’Espai, es proporcionen uns fulls de valoració. Dels 1479 
assistents a les activitats de l’Espai han omplert els fulls de valoració 455 
persones. 

 

El fet d’haver realitzat activitats fora de l’Espai (sobretot en espais oberts)  
ha dificultat la tasca de recollida de dades. Igualment, en comparació 
amb les enquestes que es van respondre l’any anterior, entenem que la 
xifra de dades recollides és prou significativa com per tenir una idea de la 
tipologia de públic, els seus interessos i la percepció que tenen de les 
activitats. 
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Durant el 2015 s’ha canviat el full de recollida de dades, de manera que 
és molt més fàcil d’emplenar (substituint els camps que s’havien 
d’emplenar per caselles que sols s’han de marcar), la qual cosa s’ha 
convertit en un augment de respostes i unes estadístiques que s’ajusten 
més a la realitat.  

Tipologia de públic (gènere/procedència/edat): 

Seguint la tendència dels darrers anys, el públic de l’Espai és 
majoritàriament femení i d’origen català. No obstant, pel que fa a l’edat, 
hi ha una major diversificació. 

Gènere 

En relació al gènere de les persones assistents a les activitats, podem 
observar que, com en anys anteriors, hi ha un augment dels homes i 
també augmenten lleugerament les dones. Això és perquè, d’entre qui 
respon el full de valoració, més persones aporten aquesta dada. Tot i que 
la xifra no és molt elevada (2%), volem destacar que, per tal mantenir 
l’inclusivitat en els fulls de valoracions, hem afegit l’opció “altre” quan 
parlem de gènere.  

Comparativa entre les persones que han omplert el 
qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 
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Comparativa del gènere de les persones assistents a les activitats que 
han omplert el qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 

Comparativa de la procedència de les persones assistents a les activitats que 
han omplert el qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de procedència 

Pel que fa a la procedència de les persones assistents a les activitats, 
amb el nou full de recollida de dades s’ha aconseguit baixar el 
percentatge d’assistents que no responien a aquesta pregunta.  

Les dades que observem ens mostren que, d’entre les persones que no 
son originàries de l’Estat espanyol, l’única procedència que augmenta és 
l’asiàtica.  
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Comparativa d’edat de les persones assistents a les activitats que han 
omplert el qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 

Edat 

Pel que fa a l’edat dels assistents a les activitats que han respost el full de 
valoració, podem observar que la tendència és molt similar a l’any 
anterior. Tot i això, és molt positiu el fet que augmentin els joves de 20 a 29 
anys, atenent-nos a que un dels reptes de l’Espai i objectiu transversal del 
Programa BCN Interculturalitat és arribar a població jove. D’altra banda, 
hem de destacar l’augment d’assistents que tenen entre 40 i 49 anys, tot i 
que hem de seguir intentant baixar la mitjana d’edat dels assistents a les 
activitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidelitat 

Entre les persones que han respost l’enquesta, la tendència es manté 
com en anys anteriors:  
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Comparativa d’edat de les persones assistents a les activitats que han omplert el 
qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 

D’això en podem extreure que estem complint expectatives en el dos 
sentits: estem arribant a nous públics (48.6% dels assistents) i ens mantenim 
amb el 42,4% de persones que repeteixen amb les activitats de l’Espai. 

Resum d’activitats per promoure la diversitat a través de 
diferents expressions culturals 

A continuació es mostren algunes de les activitats per promoure la 
diversitat a través de diferents expressions culturals que s’han realitzat des 
de l’Espai Avinyó. Es pot accedir a la programació de l’Espai Avinyó dels 
quatre trimestres en els següents enllaços: 

1.2015 http://issuu.com/espaiavinyo/docs/genfebmar-alumnes/1 

2.2015 
http://issuu.com/espaiavinyo/docs/activitats_separades_-
_abrmaijun_de 

3.2015 
http://issuu.com/espaiavinyo/docs/def_activitats_separades_-
_julagose 

4.2015 http://issuu.com/espaiavinyo/docs/def_oct-nov-des_xarxes 
 

Algunes de les activitats que destaquem per la seva representativitat o 
perquè considerem importants per la manera en què s’ha treballat el 
contingut així com per l’assistència de públic són: 
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Activitat “Canta’m i et diré d’on véns” realitzada al Taller de Músics el 5 de febrer del 2015. 

“Canta’m i et diré d’on véns” 

Realitzada amb la col·laboració del Taller de Músics, l’objectiu d’aquesta 
activitat era mostrar com les persones de diferents cultures fan un ús 
diferent de l’aparell fonador, fet que esdevé en musicalitats diferents. I no 
sols això, sinó també reflexionar al voltant de l’art i de com es poden 
explorar noves experiències quan persones provinents de diferents 
contextos culturals treballem conjuntament en una obra artística.  

Hi havia la professora i investigadora vocal Mariona Sagarra, l’artista i 
investigadora sobre l’ús de la veu en el flamenc Alba Guerrero, el músic i 
cantant catalano-amazic Yacine Belahcene, i el director de la Coral Àsia 
Bcn Carles Josep Comalada. 

Cartell web 
promocional 
de l’activitat 
“Canta’m i 
et diré d’on 
véns”. 
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L’activitat “El procés migratori de la patata” es va 
realitzar conjuntament amb Jiwar Creació i 

Societat durant el Mercat de Pagès de l’Esquerra 
de l’Eixample el 9 de maig.  

“El procés migratori de la patata” 

Durant el mes de maig, i en el 
context de carrer del Mercat de 
Pagès de l’Esquerra de l’Eixample, 
vam realitzar aquest taller sobre 
l’autocultiu de la patata amb un 
rerefons que ens va convidar a la 
reflexió.   

Gràcies a Jiwar Creació i Societat 
vam conèixer l’artista visual, 
escriptora i acadèmica irlandesa 
Deidre O’Mahoni 
(http://www.deirdre-
omahony.ie/). Durant l’activitat 
feia un paral·lelisme entre la 
migració de la patata al llarg de 
la història i les migracions de la 
humanitat, mostrant com la 
patata (igual que les diferents 
cultures) s’ha anat adaptant a les 
diferents realitats que 
l’envoltaven, sense perdre la seva 
essència.  

Una activitat molt original que, a 
través d’un fet tan aparentment 
allunyat de la interculturalitat com 
és un taller d’autocultiu de 
patates, ens va portar a la reflexió sobre la diversitat i el fet migratori.  
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Segona jornada 
tècnica a l’Espai 
Avinyó de “Joves 
d’una Barcelona 
Intercultural”, 
realitzada el 4 de 
juny del 2015. 

Laia Roig, Fadhila Mammar i Rafa Crespo en la 
presentació de l’acte sobre joves. 

 

“Joves d’una Barcelona intercultural”  

Aquesta va ser la segona jornada tècnica realitzada a l’Espai Avinyó. Les 
jornades tècniques són espais de debat i reflexió enfocats a la 
sensibilització i adreçats a treballadors i treballadores d’ens públics i 
privats. Tenen una especial importància en la mesura que poden 
esdevenir un primer pas per a la transversalització de la perspectiva 
intercultural dins de l’administració.  

En aquest cas hi va haver la consultora internacional Fadhila Mammar i 
vam vincular aquesta jornada amb el grup focal d’entitats que treballen 
amb joves impulsat pel Programa Bcn Interculturalitat. 

A més d’aquesta jornada tècnica, durant el 2015 també se n’ha dedicat 
una a mostrar i reflexionar al 
voltant de “Com treballem la 
diversitat cultural als districtes” 
(amb Carlos Giménez i 8 Caps 
de Serveis a les Persones dels 9 
districtes de Barcelona), i una 
altra sobre “La gestió de la 
diversitat amb mirada 
interseccional” (amb Marisela 
Montenegro).  
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Imatge gràfica creada per l’Espai Avinyó per al cicle 
“Farafina, més enllà de les fronteres”. 

Desfilada de moda 
africana després de 
la projecció del 
documental 
“Akiyayá”, el 30 de 
juliol del 2015. 

“Akiyayá” 

El Cicle de Cinema Farafina, 
coordinat pel Centre 
d’Estudis Africans (CEA) i 
realitzat amb la col·laboració 
dels Cinemes Girona, ha 
tingut una especial 
importància en la 
programació de l’Espai 
durant el 2015, ja que ens ha 
permès apropar-nos a la 
realitat africana d’aquí i 
d’allà a través del cinema documental.  

L’activitat de la Mostra de Cinema Documental consisteix en la projecció 
d’un documental i una activitat relacionada, des de taules de debat fins 
a actuacions musicals. O, com és el cas de l’activitat “Akiyayá”, una 
exhibició de moda africana. 
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Montse Castellà 
(esquerra) i Xantal 
Genovart (dreta) 
van protagonitzar el 
diàleg entre islam i 
budisme el 17 de 
novembre. 

“Islam i Budisme: dues confessions, una conversa” 

Conjuntament amb l’Oficina d’Afers Religiosos 
(OAR), i amb l’objectiu de mostrar la diversitat 
religiosa que hi ha a la ciutat, s’ha realitzat el 
cicle de diàleg interreligiós “Dues confessions, 
una conversa”. El cicle va començar amb una 
ponència sobre la importància del diàleg 
interreligiós de la mà del Dr. Francesc 
Torredaflot, i va acabar amb aquest diàleg 
amb ulls de dona: Xantal Genovart i Montse 
Castellà.  

Tots els diàlegs 
d’aquest Cicle 

estaven 
estructurats en dues parts: una primera on les 
persones protagonistes conversaven al 
voltant de la seva tradició religiosa, 
directament preguntant-se entre elles sense 
que ningú fes d’intermediari. 

En la segona part, les persones assistents 
podien fer les preguntes que consideressin i 
comentar les seves reflexions.  
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Espai de reflexió i dansa en 
l’activitat “Femintiat i 
masculinitat amb la mirada de 
Tagore”, el 14 de desembre. 

Agustín Pániker, Pol Galofré i Shreya Nag. 

“Feminitat i masculinitat amb la mirada de Tagore” 

Amb la línia Impulsem la 
interculturalitat, conjuntament amb 
l’Associació Núpura i amb la 
col·laboració del Teatre Hiroshima, 
vam realitzar aquesta activitat on 
es combinaven ponències amb 
espais de diàleg i actuacions de 
dansa.  

“Sóc Txitràngada” és una 
adaptació al català de la mateixa 
obra de Rabinath Tagore, que mai 

s’havia traduït a aquesta llengua. És per això que, abans de l’estrena de 
l’obra, vam realitzar aquesta activitat per saber més sobre el procés de 
creació i tot el que envolta l’obra de Tagore.  

Amb l’experiència d’Agustín Pániker vam conèixer més coses sobre 
aquesta obra i sobre la realitat de l’Índia. D’altra banda, per tal 
d’analitzar la mirada que mostra Tagore sobre la masculinitat i la 
feminitat, hi havia la veu de Pol Galofré, del projecte Cultura Trans.  
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Valoració de les activitats:  

En el full de valoració que donem als assistents a les activitats, a més de 
preguntar-los sobre les seves dades per saber com és el nostre públic, 
també demanem que valorin l’activitat a la qual han assistit. Han de 
puntuar entre l’1 (puntuació mínima) i el 5 (puntuació més alta) el grau 
de satisfacció en relació a les expectatives que tenien, la claredat en les 
exposicions, els participants, els continguts i la temàtica de l’activitat. 

La puntuació que realitzen els assistents a les activitats de l’Espai es manté 
entre el 4 i el 5 en una escala de l’1 al 5. A més, podem observar que en 
tots els aspectes ha augmentat la valoració del 2015 respecte el 2014. 
Això es pot atribuir al fet d’haver realitzat menys activitats i haver pogut 
dedicar més recursos a cadascuna.  

L'Espai posa molt èmfasi en oferir una programació de qualitat, i per això 
inclou la col·laboració d’entitats o persones que tenen un coneixement 
elevat en la matèria que es tracta. Aquests col·laboradors participen en 
la creació dels continguts i també en proposen i desenvolupen, i ens 
ajuden en la difusió de les activitats. Aquest esforç es reflecteix, sens 
dubte, en les valoracions d'enguany. 

Valoració de les persones assistents a les activitats que han omplert el qüestionari de 
valoració durant el 2014 i el 2015. 
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2.2. Programació d'activitats per al foment 
de la diversitat cultural a través de l’ús social 
de la llengua catalana 

Són activitats que promouen el reconeixement de la diversitat cultural a 
través del foment de l’ús social de la llengua catalana. Estan dissenyades 
per a grups reduïts i fonamentalment per a persones que aprenen català, 
alumnes del CNL de Barcelona, Voluntariat per la Llengua, alumnes 
d’entitats, equipaments i de la Coordinadora per la Llengua. Pel fet de ser 
activitats que tenen un nombre de places limitat és fonamental que les 
persones s’hi inscriguin prèviament per tal de garantir la seva qualitat.  

Tenen com a eixos principals: 

· La pràctica del català.  

· La interacció entre les persones que estudien català.  

· La relació entre la ciutadania i la ciutat. 

· El (re)coneixement de la diversitat cultural existent de la ciutat. 

Dades generals de les activitats per a l'alumnat 

Durant el 2015, les activitats de l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura s’han 
programat trimestralment. Durant el primer trimestre del 2015 es van oferir 
un total de 8 activitats, el segon trimestre se’n van realitzar 10, el tercer 
se’n van programar 3 però se’n va realitzar una, a causa del baix nombre 
d’inscrits, i el quart trimestre es van dur a terme 8 activitats.  

Des del gener fins al desembre s’han realitzat 24 activitats. Pel que fa a 
l’assistència, 565 alumnes han participat a les activitats de gener a 
desembre.  

A les taules següents es mostra l’assistència per trimestres a les activitats 
comparant el 2014 i el 2015. D’un any a l’altre el nombre total d’alumnes 
que han participat a les activitats ha disminuït en 62 persones durant tot 
l’any.  



 

26 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

 

Nombre d’assistents a les activitats de foment de la diversitat a través de la llengua 
catalana durant el 2014 i el 2015. 

Com podem veure a la gràfica la baixada ha estat significativa durant el 
tercer i el quart trimestre. Dues de les activitats que es van programar el 
tercer trimestre (Coneguem els veïns i veïnes: sessió dedicada a la 
comunitat italiana; i el teatrefòrum Rizomes) es van haver de cancel·lar 
perquè no es va arribar al mínim d’inscrits per poder realitzar l’activitat de 
manera satisfactòria. La sessió del cicle “Coneguem els veïns i veïnes de 
la ciutat: Itàlia” es va reprendre satisfactòriament el quart trimestre.  

L’altra baixada d’assistència durant el quart trimestre es deu a que el mes 
d’octubre no es va realitzar cap activitat pel foment de la diversitat 
cultural a través de la llengua catalana perquè es va iniciar “La volta al 
món en cinc plats: receptes d’una Barcelona diversa”, amb Centres 
Cívics de la ciutat.  

Hem de recordar que les activitats pel foment de la diversitat cultural a 
través de la llengua catalana tenen un nombre reduït de participants per 
poder treballar amb més cura els continguts. Són activitats que tenen 
molt bona acollida i, en general, es creen llistes d’espera per poder 
dinamitzar-les correctament.  

En la majoria de les activitats, les inscripcions s’han omplert amb rapidesa 
i, fins i tot en molts casos, hi ha hagut més inscrits que places disponibles. 
Un clar exemple és l’itinerari “Els secrets del Poble Sec: un barri divers ple 
de vida i d’història”, i la visita al Museu d’Història de Catalunya.  
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Gènere de les persones assistents a les activitats que han omplert el qüestionari de 
valoració durant el 2014 i el 2015. 

Tipologia de públic (gènere, edat i procedencia) 

Gènere 

Segons les dades recollides, un 64% de les persones participants eren 
dones i un 32% eren homes (el 3,2% no va contestar aquest apartat al full 
de valoració). Tant el percentatge de dones com d’homes ha 
augmentat en comparació amb l’any passat, i el nombre de persones 
que no han contestat ha disminuït.  

Zona de procedència 

Entre les persones que han contestat quin és el seu país de procedència, 
la majoria de les respostes (49,8%) han estat “Catalunya”. A diferència de 
l’any anterior, un 14,9% ha respost “resta de l’Estat Espanyol”.  
L’assistència de públic d’origen africà, llatinoamericà i nord-americà es 
manté però disminueix el públic asiàtic.  
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Zona de procedència de les persones assistents a les activitats que han omplert 
el qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 

Tot i que la majoria dels participants a les activitats són 
d’Espanya/Catalunya, valorem de manera positiva que hi hagi 
representació de diverses zones geogràfiques encara que sigui una mica 
baixa. Hem de continuar treballant per assolir una participació molt més 
diversa a les diferents actitvitats que ofereix l’Espai Avinyó. 

Tipologia d’activitats 

L’alumnat de català, per mitjà de l’Espai Avinyó, pot accedir de manera 
gratuïta a un ampli ventall d’activitats diverses entre sí, pel que fa al 
format, la temàtica i els espais. Des d’enguany les activitat programades 
es poden englobar en 4 línies temàtiques. 

1) Activitats de cultura popular catalana. 
Activitats d’arrel tradicional o resultant de la influència d’altres 
corrents i cultures.  

2) Diversitat cultural. 
Activitats que visibilitzen la diversitat cultural existent a la ciutat i 
fomenten la interacció entre persones de contextos culturals 
diferents.  

3) Coneixement històric: 
Són activitats de coneixement de l’entorn (visites guiades a barris, 
equipaments d’interès, museus i institucions) que fomenten el 
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Itinerari “L’Índia a Barcelona” realitzat per Sant 
Antoni i el Raval el 17 de març. 

coneixement del patrimoni històric i cultural de Barcelona.  

4) Activitats del Catàleg d’Activitats Antirumors: 
Activitats de sensibilització i d’educació ciutadana per lluitar contra 
els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural.  

Resum de les activitats més destacades  

Algunes de les activitats més destacades durant el 2015 són: 

1r trimestre: L’Índia a Barcelona. Itinerari intercultural. 

L’Índia a Barcelona és un itinerari 
intercultural organitzat amb la 
col·laboració de Casa Àsia. 
L’objectiu de l’itinerari era 
apropar-nos a la cultura índia 
present a la ciutat de Barcelona, 
tot passejant pels barris de Sant 
Antoni i el Raval, acompanyats de 
Deepti Golani, economista i 
educadora índia. Durant el 
recorregut es van visitar diversos 
comerços d'espècies, verdures, 
fruites i d'altres aliments originaris 
de l'Índia, una botiga de roba i el 
gurdwara sikh, entre d’altres 
parades.  
 
Les visites als diversos establiments 
ens van permetre conversar amb 
els veïns i les veïnes d’origen indi i 
saber quan, com i per què van 
emigrar, quines expectatives 
tenien i amb quines dificultats 
s’han trobat. 
 
L’activitat es va omplir amb molta facilitat i es va crear llista d’espera. 
Van assistir-hi 25 persones i les valoracions dels assistents han estat molt 
positives.  
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2n trimestre: Museu d’Història de la Immigració (MHIC), visita 
comentada.  

El Museu d’Història de la 
Immigració de Catalunya 
(MHIC) és un equipament 
cultural amb una 
programació d’activitats i 
exposicions lligades al 
voltant de la temàtica 
migratòria i del diàleg 
intercultural. Durant 
aquesta visita comentada 

i guiada, els participants van poder ser testimonis de les diferents 
migracions que van arribar a Catalunya al llarg del segle XX, 
especialment des de la resta de l’Estat espanyol. El grup era molt 
nombrós i divers, sent la majoria dels assistents alumnes del CNL. Els 
assistents van gaudir de la visita i van interaccionar entre ells i amb el 
dinamitzador de l’activitat. Van assistir a l’activitat 30 persones i van 
valorar globalment l’activitat amb un 4, 8 de 5.  

Durant la visita al MHIC el 5 de juny del 2015 es va crear un espai d’intercanvi entre 
persones de diferents orígens. 
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Quatre persones de l’Associació Catalana de 
Residents Senegalesos van apropar la realitat dels 

veïns i veïnes d’origen senegalès. 

 

Coneguem els veïns i veïnes de la ciutat, sessió dedicada al 
Senegal. Espai de diàleg.  

A la tercera sessió del cicle 
de converses i convivència 

ens vam aproximar a les 
persones d’origen senegalès 

residents a Barcelona. Es va 
reflexionar sobre aspectes 

que faciliten la inclusió als 
barris, els circuits migratoris 

que realitzen, la imatge que 
es té d’Europa per part dels 

que viuen al Senegal, els fills i 
filles en un context social, es 

van identificar aquells 
aspectes (especialment 

rumors i estereotips) que 
dificulten les relacions amb 

la resta de la diversitat present a la ciutat, etc. La sessió va estar guiada pel 
president de l’Associació Catalana de Residents Senegalesos, Mawa Ndaye, i 

altres membres de l’entitat, i és en aquest espai on es va dur a terme l’activitat. A 
la sessió van assistir-hi 20 persones i BTV va fer un connexió en directe.  

Activitat del cicle “Coneguem els veïns i les veïnes 
de la ciutat” realitzada a l’Associació Catalana de 
Residents Senegalesos el 28 de maig. 
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3r trimestre: Les nits de Ramadà, itinerari nocturn. 

Amb aquesta activitat organitzada conjuntament amb Casa Àsia,  vam 
descobrir la vida que hi ha al barri del Raval en el moment que es pon el 
sol i es trenca el dejuni durant el mes de Ramadà. Vam recórrer diferents 
comerços regentats per veïns i veïnes pakistanesos i bangladeshans,  i ens 
van explicar què significa el Ramadà per les persones musulmanes i com 
es trenca el dejuni quan es pon el sol, la vida que fan en família i amb els 
amics durant la nit. Una de les parades va ser l’Associació de Treballadors 
Pakistanesos, on el seu president ens va estar explicant com ha 
evolucionat el nombre de població pakistanesa a la ciutat i com ha 
canviat la seva forma de viure. La sessió es va acabar al Club Masala on 
vam trencar el dejuni plegats. A l’activitat hi van assistir 30 persones i la 
puntuació global de les persones que hi van participar és de 4,3 punts de 
5.  

L’itinerari va 
començar abans 
que es pongués 
el sol una tarda 
de juliol. 
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4t trimestre: Visita al Centre Islàmic Camí de la Pau, visita 
a un centre de culte. 

La comunitat musulmana ens va obrir les portes del seu centre de culte. 
Vam poder visitar l’espai de trobada dels musulmans i conversar amb 
Mohammed Iqbal, portaveu del Centre Islàmic Camí de la Pau, que ens 
va explicar quines són les bases de l’islam, l’estructura i les funcions del 
centre islàmic, així com les activitats que s’hi fan. Van assistir-hi 37 
persones.  
 
 
 
 
 

El portaveu del Centre Islàmic Camí de la Pau 
explicant les bases del pilars de l’islam. 



 

34 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

 

Valoració per part dels assistents a les activitats de foment 
de la diversitat cultural a través de la llengua catalana 

L’assistència anual en les activitats pel foment de la diversitat cultural a 
través de la llengua catalana és de 563 persones d’un total de 24 
activitats executades. Durant tot el 2015, al final de cada activitat, s’ha 
passat un full de valoració a l’alumnat perquè valorés globalment 
l’activitat i alguns aspectes concrets que avaluen el nivell d’assoliment 
dels principals objectius.  
 

Puntuació global de les activitats. Una de les preguntes que es demanen 
en acabar l’activitat és una valoració del grau de satisfacció en relació a 
diversos aspectes. La puntuació va d’1 (gens) a 5 (molt). La valoració 
global de les activitats d’enguany ha estat molt positiva. La claredat de 
les explicacions, si s’han complert les expectatives generades, la 
valoració dels participants, el contingut i la temàtica s’han valorat amb 
una puntuació alta, per tant el grau de satisfacció és alt. 

Mitjana de valoració de les persones assistents a les activitats que 
han omplert el qüestionari de valoració durant el 2015. 
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La pràctica del català. Un dels objectius de les activitats és promoure la 
interacció i el diàleg en català entre els participants. D’acord amb les 
valoracions de les persones que han assistit a les activitats la satisfacció 
global de l’activitat és de 4,33 sobre 5.  

Interacció amb els companys i companyes.  En ser preguntats per si han 
interactuat amb els altres companys del grup, es puntua amb un 4 sobre 
5 que consideren que l’activitat els ha servit per relacionar-se en català 
amb els seus companys.  

Visibilitzar i donar a conèixer la diversitat existent a la ciutat. Un altre dels 
objectius principals és el de fer visible la diversitat cultural present a la 
ciutat. En aquest cas, els participants consideren en un 4, 5 sobre 5 que 
l’activitat sí que assoleix aquest objectiu. 

Donar a conèixer els equipaments de la ciutat. A les visites guiades i 
passejades es potencia el coneixement dels equipaments de la ciutat: 
biblioteques, centres cívics, associacions, etc., per conèixer els serveis 
disponibles als quals tenen accés i la vessant més social del barri. Amb 4 
sobre 5 els participants han opinat que l’activitat ha donat a conèixer els 
equipaments de la ciutat.  

Valoració de les persones assistents a les activitats que són alumnes de català 
i han omplert el qüestionari de valoració durant el 2015. 
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2.3 Equipaments de proximitat 

La línia d’acció amb equipaments de proximitat està estructurada en tres 
línies d’actuació. Cada una de les parts pot funcionar de manera 
independent però el més probable és que una sigui el resultat de l’altra.  

a. Suport i assessorament en interculturalitat 
b. Diagnòstic d’hàbits o interessos culturals 
c. Creació d’accions conjuntes 

 

Suport i assessorament intercultural als equipaments de 
proximitat 

Durant el 2015 es posa en marxa una estratègia d’apropament i 
coneixement mutu amb els equipaments de proximitat de la ciutat.  

Objectius 

· Contribuir a un enfocament comú i compartit en el treball per la 
convivència en la diversitat amb els equipaments de proximitat de 
la ciutat, fent del Centres Cívics epicentres de difusió 
sensibilitzadora del model intercultural.  

· Contribuir a una major competència intercultural dels i les 
professionals dels Centres Cívics, tot ampliant coneixements, 
habilitats i actituds, aportant criteris, eines i recursos útils i pràctics 
per a una millor gestió de la diversitat cultural als barris de la ciutat 
des dels equipaments de proximitat. 

· Establir un primer contacte i reunió amb Centres Cívics, Casals de 
Barri, Espais Joves i Casals de Joves estratègics i presentar-los el 
Programa BCN Interculturalitat amb la finalitat que d’oferir-los les 
eines i els recursos que ofereix el Programa per tal que els puguin 
utilitzar: 

 

Metodologia  

La metodologia de treball consisteix a realitzar trobades amb els directors 
dels Centres Cívics de la ciutat. Aquestes trobades s'enfoquen com a 
sessions de treball en què: 
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· Es presenta el Programa BCN Interculturalitat, les seves eines i 
recursos, i es presenta el Centre Cívic, els seus objectius i activitat 
habitual. 

· Es coneixen les dificultats i oportunitats que troben per 
desenvolupar una programació intercultural. 

· S'exploren diferents possibilitats de treball conjunt i col·laboracions 
de futur. 

S'ha realitzat una primera trobada amb la directora del Centre Cívic Vil·la 
Florida i la directora del Centre Cívic Sarrià. D'aquestes sessions van sorgir 
dues propostes d'activitats interculturals que es desenvoluparan el 2016.  

Així també, l'any vinent està previst realitzar aquestes trobades amb els 
altres Centres Cívics de la ciutat, prioritzant alguns territoris per les seves 
característiques de diversitat. Aquesta línia d'acció és estratègica pel 
desenvolupament futur d'iniciatives conjuntes.  
 
Durant l’any 2015 s’han realitzat les visites i col·laboracions següents:  

DISTRICTE I EQUIPAMENT VISITA ACCIÓ  
  SARRIÀ           
  Centre Cívic Vil·la Florida x La volta al món en cinc plats (I)* 
  Centre Cívic Sarrià x Espai Laboratori amb joves (Mèxic i 

Marroc)* 
  CIUTAT VELLA           
  Centre Cívic Barceloneta  x La volta al món en cinc plats(V)* 
  Centre Cívic Convent Sant 

Agustí 
x Sons de la Barcelona Intercultural 

  Centre d’Informació i  
Assessorament per a Joves CIAJ 

x Cessió d'exposició 

  EIXAMPLE           
  Centre Cultural Casa Elizalde x La volta al món en cinc plats(IV)* 
  SANT MARTÍ           
  Centre Cívic Sant Martí x La volta al món en cinc plats (III)* 
  Centre Cívic Besos x Sons de la Barcelona Intercultural 
  HORTA-GUINARDÓ           
  Centre Cívic Guinardó x La volta al món en cinc plats(II)*  
  SANT ANDREU           
  Centre Cultural Can Fabra x Cantants musulamanes femenines i 

singulars 
  SANTS - MONTJUÏC           
  Centre Cívic Cotxeres – Casinet x  
  LES CORTS           
  Centre Cívic Riera Blanca x Cessió d'exposició 
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Creació d’accions conjuntes 

Pel que fa a les accions creades conjuntament cal destacar:  

Espais Laboratori: Laboratori de cuina i diversitat cultural 

El Centre Cívic Sarrià programa capsules d’introducció a tècniques i 
aprenentatges diversos de dues sessions i s’anomenen Espais Laboratori. 
Cada càpsula s’adapta a la temàtica que vol treballar el grup, format 
per joves entre 11 i 13 anys. L’agrupament juvenil d’escoltes Sant Ignasi va 
fer la petició explícita de realitzar un taller on es realitzés un apropament 
a la diversitat cultural a través de la gastronomia, combinant la part 
pràctica amb la teòrica. 

El taller va constar de dues sessions de 3 hores cadascuna.  A la primera 
sessió ens vam centrar en Mèxic i van aprendre a fer guacamole,  i a la 
segona sessió vam treballar el Marroc i es va cuinar cuscús.  Les persones 
que van dinamitzar la sessió eren de l’origen del plat.  

A través d’una dinàmica de grup es va anar descobrint la imatge 
preconcebuda que tenien dels països respectius. Mentre s’elaborava el 
plat es van anar desmuntant els prejudicis que havien anat sortint. La 
dinàmica del taller va consistir en: el dinamitzador proposa unes frases i 
els participants les han de classificar segons si estan d’acord, estan en 
desacord o si han generat debat. 

Les valoracions dels nois i noies va ser molt positiva, van destacar que 
van aprendre diversos aspectes que desconeixien dels dos països i que 
molta de la informació que tenien estava basada en prejudicis. Van 
posar en valor el fet de saber buscar i trobar els elements que tenim en 
comú i ens assemblen que no pas els que ens diferencien.  

A la majoria dels nois i noies els va entusiasmar l’experiència i la valoren 
com un activitat “nova” i divertida. Voldrien repetir-la i treballar països 
com el Brasil, Estats Units, Síria, Nepal, Etiòpia, Índia, entre d’altres. 

A molts d’ells els ha canviat la percepció de la religió musulmana no 
només per la dinàmica i reflexió que es va fer, sinó també perquè va 
influir positivament que fos una noia musulmana qui va dinamitzar el taller. 
Algun dels nanos va dir que havien après més coses durant el taller que 
en un viatge al Marroc.  
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Postal 
promocion
al que es 
va realitzar 
per a la 
difusió del 
Taller “El 
món en 5 
plats”. 

 

¨La volta al món en 5 plats: receptes d’una Barcelona diversa¨ 

“La volta al món en cinc plats: receptes d’una Barcelona diversa” és un 
cicle de 5 tallers organitzat a 5 Centres Cívics diferents de la ciutat, on a 
través d’una experiència comuna com és la gastronomia es reconeixen 
elements que ens permeten simpatitzar amb la diversitat cultural.  

 El cicle va interconnectar el Centre Cívic Vil·la Florida, El Centre Cívic 
Guinardó, el Centre Cívic Sant Martí, el Centre Cultural Elizalde i el Centre 
Cívic Barceloneta.  

El cicle compleix amb diversos objectius: 

· A través de la programació trimestral de cada centre es volia 
incentivar el moviment de públic entre territoris de la ciutat.  

· Posar en valor la diversitat cultural de la ciutat, reforçant la 
convivència en la diversitat entre els veïns i veïnes del barri.  

· Prevenir i combatre els estereotips i prejudicis fomentant la 
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interacció positiva a partir de l’elaboració d’una recepta 
gastronòmica.  

· Capacitar i donar eines als dinamitzadors per expressar-se.  

A través de la cuina podem descobrir la diversitat cultural existent a la 
ciutat. Mentre es cuina un plat es genera un diàleg vinculat amb el país 
d’origen d’aquella recepta i, a través de la gastronomia, s’enllaça amb 
altres aspectes relacionats amb el coneixement de les diferents cultures i 
l’intercanvi amb persones de diversos orígens culturals. La finalitat va ser 
arribar a desmuntar rumors i estereotips vinculats amb la cultura 
protagonista.  

Cal destacar que el Centre Cívic Guinardó incorporarà el cicle dins la 
seva programació trimestral del primer trimestre del 2016. Durant el 2016 
es vol portar el cicle el 5 Centres Cívics nous de la ciutat i reproduir-ne 
totes les sessions ens centre específics.  

Diagnòstic d’hàbits o interessos culturals 

De cara a l’any 2016 s’està treballant per impulsar una estratègia per 
conèixer les motivacions, els interessos i els hàbits culturals de la 
ciutadania amb orígens culturals diferents amb la finalitat d’ implicar-los a 
la vida cultural del territori i fomentar el sentiment de pertinença.  Per 
endinsar-nos als hàbits culturals de persones d’altres contextos culturals ho 
farem a través de:  

1. Grups focals. Es convidarà a participar d’aquests grups a persones que 
participen de grups ja creats i amb les quals es treballa d’alguna manera 
des del Programa, per exemple: Grup de dones pakistaneses del 
Programa Annisa, persones participants dels Grups de teatre i de la Coral 
de Casa Àsia, Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, entre 
d’altres.   

2. Qüestionaris. S’elaborarà un qüestionari i es donarà  a persones 
referents de comunitats amb qui el Programa té contacte. 

La finalitat de dur a terme el diagnòstic d’hàbits d’oci i interessos culturals 
és oferir una tipologia d’activitats que motivi la participació i assistència 
de persones de contextos culturals diversos.  
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Portada de l’exposició “Com treballem 
la diversitat cultural als districtes?”. 

2.4 Exposicions Interculturals 

A l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura es creen exposicions i s’organitzen 
activitats entorn a aquestes amb l’objectiu d’enriquir la programació 
amb una eina de sensibilització intercultural que pot atreure nous públics. 
La creació del contingut de les exposicions també permet incloure-les al 
catàleg d’exposicions i facilitar la seva itinerància a molts indrets de la 
ciutat.  

A través de les col·laboracions i les propostes d’artistes d’altres 
procedències i entitats es vol aconseguir una participació culturalment 
diversa. Un cop s’ha creat una exposició, sempre s’inaugura amb una 
activitat organitzada al voltant de la mateixa temàtica de l’exposició i en 
col·laboració amb els seus creadors i protagonistes. 

Enguany s’han programat dues exposicions, els continguts de les quals es 
van elaborar i desenvolupar des de l’ equip tècnic de l’Espai Avinyó amb 
la col·laboració de diversos agents clau del territori.  

Exposicions a l’Espai Avinyó  

Les exposicions que s’han programat durant el 2015 a l’Espai Avinyó són 
les següents:  

“Com treballem la interculturalitat als districtes?” (gener-març) 

L'exposició recull una mostra de les diverses iniciatives que s'han realitzat 
als districtes de la ciutat de Barcelona per tal de visualitzar i posar en valor 
la diversitat cultural existent. 

Marcant i explicant les 5 dimensions de la 
convivència intercultural prioritzades des del 
Programa, l'exposició fa un repàs de diversos 
projectes desenvolupats en cada districte de la 
ciutat. En cada cas es fa una explicació de la 
realitat del districte, s'expliquen les dimensions 
que el projecte ha treballat i quins han estat els 
seus objectius i les claus del seu èxit. Aquesta 
exposició, organitzada amb el suport de la línia 
de Projectes Interculturals, ha servit per donar a 
conèixer la tasca que realitzen els districtes per 
fomentar la cohesió social i explicar la realitat i 
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Portada de l’exposició “#ÀSIABCN” 

les característiques pròpies del seu territori d’intervenció. 

 “#ÀSIABCN” (octubre-novembre) 

Realitzada conjuntament amb Casa Àsia, l’exposició #ÀSIABCN és una 
exposició que neix a través d’una pàgina web elaborada per Casa Àsia 
que ens permet conèixer les persones d’origen asiàtic que han decidit fer 
de Barcelona la ciutat on viure, treballar, aprendre, créixer... La presència 
de persones d’origen asiàtic a Barcelona està quantificada al voltant de 
les seixanta mil, que formen part del mosaic del milió sis-cents mil 
habitants que viuen a la ciutat i que l’enriqueixen. Amb aquesta 
exposició buscarem endinsar-nos en la vida de diverses persones per 
conèixer els seus orígens, les seves passions, el seu dia a dia... i sobretot, 
per saber com senten i veuen el present i el futur de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg d’exposicions i itinerància 

Durant el tercer trimestre del 2015 s'ha ampliat el catàleg d’exposicions  
amb les dues exposicions elaborades per l’Espai Avinyó: “Com treballem 
la diversitat als districtes?” i “#ÀSIABCN”. 

L'objectiu del catàleg d’exposicions és fer arribar el seu contingut a 
públics i territoris diversos, oferint el material a espais estratègics com ara 
universitats, instituts, fundacions, associacions, entitats, centres cívics i 
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Mostra del 
atàleg 
d’exposcions de 
l’Espai Avinyó  

biblioteques, amb la finalitat de reflexionar i promoure l'enfocament 
intercultural. 

http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/fich
eros/CatExpos16_3.pdf 
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Durant el 2015 hi ha hagut diverses itineràncies:  
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Durant el 2015 s’han realitzat 11 itineràncies a diversos equipaments de 
proximitat de la ciutat. L’exposició que més vegades s’ha mogut és 
“Blanca Rosita Barcelona” amb 6 itineràncies. S’han produït  3 reserves 
que al final es van posposar i es realitzaran durant el 2016 (Centre Cívic 
Trinitat Vella, Biblioteca Sagrada Família, Centre de Producció Cultural i 
Juvenil de Sant Adrià). Com es pot veure a la graella també s’ha mogut 
l’exposició de “Mirades i Veus del Català” i “Guia turística sentimental”, i 
dues vegades l’exposició de “Jove(s) Construint un futur”.   
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3. Comunicació 
La comunicació de l'Espai és una eina que serveix per atraure públic a les  
activitats però també és un element de sensibilització que vehicula els 
missatges sobre la convivència intercultural a la ciutat. 

3.1 Material de difusió: Fulletons 

Les activitats que es programen des 
de l’Espai Avinyó es publiquen a un 
fulletó d’activitats trimestral, on 
apareixen totes les activitats que es 
realitzen. Durant el 2015 hem 
continuat amb el format i línia gràfica 
que ja es va mantenir durant el 2014, 
que  ha donat una continuïtat i una 
coherència de marca a la difusió de 
les activitats. 

Durant el 2015 s’han distribuït 29.000 
exemplars, que trimestralment han 
estat exposats a les delegacions del 
CNL i el SAIER, a espais de proximitat de la ciutat (Centres Cívics, 
Biblioteques, OAR...) i altres equipaments relacionats amb la vida cultural 
de Barcelona com Sala Ciutat, la Virreina, etc. A més, aquests fulletons es 
donen a tots els assistents a les nostres activitats conjuntament amb el full 

de valoració i el de recepció 
d’informació del programa. 

Aquest any 2015 hem afegit la 
programació de l’Espai Avinyó al 
llistat d’equipaments de Qltura, que 
ha distribuït els futlletons 
setmanalment al CCCB, Institut 
Français, Goethe Institut,  Teatre 
Joventut, Teatre Lliure, Mercat de les 
Flors, TNC, Taller de Músics, Fundació 
Tàpies, Tecla Sala, La  Filmoteca, L’ 
Ateneu i L’Arts Santa Mònica. 

Fulletons de la programació de l’Espai Avinyó 

La programació de l’Espai Avinyó exposada 
al Teatre Lliure i al Taller de Músics. 
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3.2 Difusió de les activitats per promoure la 
diversitat a través de diferents expressions 
culturals  

Les xifres que ens ofereix l’apartat de difusió són molt interessants, ja que 
ens permeten tenir una retroalimentació parcial de les nostres accions de 
comunicació.  

Per cadascuna de les activitats que programem despleguem una difusió 
via correu electrònic, fem publicacions a Facebook i pactem diferents 
vies de difusió quan realitzem l’activitat conjuntament amb alguna entitat 
o equipament. Però com s’assabenta el públic de les nostres activitats? 

De les dades que ens aporta l’estadística percentual basada en les 
enquestes contestades pels assistents a les activitats i la comparativa 
envers les dades recollides l’any 2015, destaquem que la via de 
comunicació que ens aporta més usuaris a les activitats és el correu 
electrònic. A més, volem destacar la pujada de persones que s’han 
assabentat de les nostres activitats a través del fulletó. Això ens indica 
que les noves vies de distribució que fem servir són efectives.  

 

Com s’han assabentat les persones assistents a les activitats que han omplert el 
qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 
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3.3 Difusió de les activitats per al foment de 
la diversitat cultural a través de l’ús social de 
la llengua catalana 

La difusió de les activitats de foment de diversitat cultural a través de la 
llengua catalana se centra sobretot en els fulletons físics que es fan 
arribar a totes les delegacions de districte del CNL. Paral·lelament, 
s’elaboren uns cartells mensuals que es fan arribar a les delegades per a 
la seva difusió entre el professorat i a les aules, per tal que l’alumnat 
conegui l’oferta d’activitats. Aquests cartells mensuals es fan arribar via 
correu electrònic a l’alumnat interessat en les activitats de l’Espai Avinyó. 
També es comuniquen les nostres accions al web de l’Espai Avinyó i a 
partir de l’últim trimestre del 2015 es va començar a fer difusió de les 
activitats a través de la xarxa d’enviament de correu.  

En finalitzar les activitats, una de les preguntes que es fa als assistents a 
través del full de valoració és per quin mitjà els hi ha arribat la informació 
de l’activitat. Enguany el 15,1% dels participants han vingut recomanats 
pels professors del CNL, a diferència de l’any anterior que era el 31 %. En 
canvi ha augmentat el nombre de persones que assisteixen a les 
activitats i que la informació els hi ha arribat a través de les 
comunicacions per correu electrònic que es fa des de l’Espai Avinyó,  
Facebook i el boca-orella.  Una dada que també cal destacar és la 
disminució de persones que arriben a les activitats a través dels rètols que 
es pengen a les delegacions del Consorci de Normalització Lingüística, 
que ha passat del 5% (2014) a un 2,5%.  
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Com s’han assabentat les persones assistents a les activitats que han omplert el 
qüestionari de valoració durant el 2014 i el 2015. 

Mentre augmenten les persones que arriben a les activitats mitjançant el 
correu electrònic, Facebook, el fulletó d’activitats, el boca-orella,  a 
través d’una entitat, etc., podem observar que les persones que 
assisteixen a les activitats a través del CNL disminueix progressivament en 
els darrers anys.  
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4. Conclusions i reptes de futur 
El projecte de l’Espai Avinyó - Llengua i Cultura evoluciona positivament 
assolint els seus objectius i expandint la mirada intercultural per la ciutat 
gràcies a: 

· La creació d’una programació trimestral d’activitats de qualitat 
que, cada vegada més, s’executa a diferents zones de la ciutat on 
encara no s’hi havia arribat. 

· Les col·laboracions amb diversos referents interculturals i de la 
cultura a la nostra ciutat i amb un ventall ampli i divers d’entitats i 
institucions han consolidat una bona predisposició a la creació 
d’activitats conjuntes que ha enriquit la programació. 

· La implicació d’entitats i institucions, així com de temàtiques, que 
tradicionalment no han estat relacionades amb la interculturalitat, 
ens han permès descobrir la riquesa de la diversitat a persones que 
d’una altra forma no haurien accedit a les nostres activitats 
(“Persones Grans. Una realitat diversa, un valor cultural”, al Districte 
de Gràcia, “Canta’m i et diré d’on véns” al Taller de Músics, “El 
procés migratori de la patata” al Mercat de Pagès”, etc.). 

D’altra banda, dins de les conclusions cal destacar l’evolució que l’Espai 
ha tingut des que va començar fins ara en dos aspectes importants: 

· Assistència: Durant el 2015 l’evolució de l’assistència de públic a les 
activitats de l’Espai ha evolucionat positivament. El 2011 vam 
comptabilitzar 1595 assistents, el 2012 en van ser 1446, el 2013 van 
venir a les activitats 2431, i el 2014 la xifra de persones assistents va 
ser de 1926. El 2015, comptant totes les activitats realitzades en el 
marc de l’Espai Avinyó, hi han assistit 2205 persones.  
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Comparativa del nombre d’activitats realitzades des de l’any 2011. 

· Nombre d’activitats: Tenint en compte que els mesos de gener, 
agost i setembre no es realitzen activitats, i que durant el 2015 hem 
fet 62 activitats, cada mes des de l’Espai Avinyó s’han realitzat 
gairebé 8 actes en els quals ha participant una mitjana de 36 
persones, mentre la mitjana de participants per cada activitat 
l’any 2011 era de 17 persones. 

 

 

Comparativa del nombre de persones assistents a les activitats des que es 
va inaugurar l’Espai Avinyó l’any 2011. 
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Pel que fa als reptes de futur, alguns aspectes a treballar de cara al 2016 
són: 

· Millorar la comunicació de les activitats per tal d’arribar a un públic  
més jove i de contextos culturals diversos.  

· Engegar el diagnòstic d’hàbits i interessos culturals i posar en marxa 
les primeres accions en aquesta línia per tal d’oferir activitats que 
encaixin amb els hàbits d’oci de diversos contextos culturals.  

· Assolir una participació més diversa a les activitats de l’Espai 
Avinyó - Llengua i Cultura.  

· Aconseguir que la diversitat cultural estigui present en tot el procés 
d’elaboració de la programació d’activitats. 

· Ser cada vegada més un referent de la programació intercultural 
de qualitat de la ciutat. 

· Aconseguir a través de les accions dirigides a equipaments de 
proximitat que aquests cada vegada més incorporin les eines i 
recursos per oferir als seus usuaris i usuàries una programació 
diversa on tothom se senti convidat a participar.  

· Oferir més activitats de caire artístic. 
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Impulsem la 
interculturalitat 
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1. Presentació 

1.1. Què és impulsem la interculturalitat? 

Impulsem la Interculturalitat és una línia del Programa BCN Interculturalitat 
que s’estableix el 2015 a fi de definir una estratègia conjunta de les línies 
de treball d’Acció als Barris i Projectes Interculturals. 
 
L’objectiu general d’aquest línia a llarg termini és el de l’empoderament 
dels diferents agents de la ciutat (administració pública, entitats, etc) per 
a la incorporació de la perspectiva intercultural. 
 
El punt de partida d’aquest 2015 és que s’estan duent a terme accions 
diverses des de les diferents línies del programa, i en especial des d’Acció 
intercultural als Barris i des de Programes Interculturals, però sense una 
estratègia coordinada, coherent i unificada.  
 
Aquest 2015 s’ha començat a treballar en l’elaboració d’aquesta 
estratègia compartida i es pretén posar-la en marxa al llarg del 2016. 
 
La nova estratègia d’Impulsem la Interculturalitat es basarà en: 
 

· Definició d’agents clau (de l’administració i del teixit associatiu) i 
identificació de les seves necessitats. 

· Oferir recursos, assessorament, suport i seguiment per a la incorporació 
de la perspectiva Intercultural, adequant-se a les necessitats de cada 
agent. 

· Consolidar la tasca intercultural: avaluar el treball realitzat i la 
incorporació de la perspectiva Intercultural per tal de sistematitzar les 
bones pràctiques. 

· Generar sinergies entre el teixit de la ciutat per fomentar la 
convivència intercultural, tant a nivell territorial com a nivell 
sectorial/temàtic. 
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2. Impulsem la interculturalitat i 
la seva acció el 2015 
Tal i com s’ha mencionat a l’apartat anterior, les línies que treballen dins 
d’Impulsem són: 

· Projectes Interculturals 
· Acció Intercultural als Barris 

 
A continuació es detalla l’acció de cadascuna de les línies el 2015. 

 

2.1. Projectes Interculturals 

Projectes Interculturals és una línia d'acció del Programa BCN 
Interculturalitat que pretén potenciar, impulsar i visibilitzar l’activitat 
intercultural de la ciutat. 

Barcelona és una ciutat amb un fort teixit associatiu i on es desenvolupen 
una gran quantitat de projectes i activitats. Projectes Interculturals ofereix 
suport per ajudar en el desenvolupament d’aquells projectes que tinguin 
una vessant intercultural.  El treball amb les associacions i entitats de la 
ciutat i altres departaments de l’Ajuntament de Barcelona ens dóna 
l’oportunitat de crear sinergies i teixir una xarxa interconnectada, viva i 
dinàmica d’accions i activitats interculturals.  

 

Eixos d’acció  

La tasca de Projectes Interculturals s’organitza en quatre eixos: 

1. Projectes subvencionats per l’Ajuntament en la línia d’Interculturalitat 
(Yc11). 

2. Suport a Programes i Projectes als Districtes. 
3. Projectes impulsats per la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 

Immigració. 
4. Projectes de ciutat. 

El suport que ofereix aquesta línia d'acció per al desenvolupament dels 
seus eixos, se centra en tres aspectes: 
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· Suport econòmic:  
o Subvencions Yc11 (Accions per promoure la interculturalitat). 
o Fons per al desenvolupament de projectes en els districtes. 
o Informar a les associacions dels recursos públics. 

· Suport i assessorament tècnic per al desenvolupament de 
projectes interculturals: 

o Construir un pont de comunicació entre el Programa BCN 
Interculturalitat i les entitats socials que treballen la 
interculturalitat o bé volen treballar-la o apropar-se a 
aquesta mirada. 

o Oferir eines i recursos del Programa BCN Interculturalitat a les 
entitats i agents que treballen la interculturalitat a la ciutat 
de Barcelona. 

o Facilitar i promoure sinergies entre les entitats. 
o Construir conjuntament un concepte d’interculturalitat 

compartit a tota la ciutat. 

· Suport en la difusió: 
o Recollir i difondre a través dels mitjans de comunicació 

disponibles les activitats interculturals que es desenvolupen a la 
ciutat. 

2.1.1 Projectes interculturals i la seva acció el 
2015 

2.1.1.1Projectes subvencionats per l’Ajuntament en 
la línia d’Interculturalitat (Yc11) 

 
L’Ajuntament de Barcelona té una línia de subvencions, dins l’apartat 
d’Immigració (Y), destinada a donar recolzament a projectes que 
promouen la interculturalitat (Yc11).  

Aquestes subvencions van destinades a accions que potenciïn la 
convivència intercultural a la ciutat a través de la promoció de la 
interacció positiva i el coneixement mutu fent èmfasi en els aspectes 
comuns, l’enfortiment dels vincles i el reconeixement de la diversitat entre 
la ciutadania sobre la base de la igualtat de drets, deures i oportunitats.  

Els següents criteris orienten la selecció dels projectes subvencionats:  
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· Reconeixement de la diversitat cultural, l’aprenentatge de les llengües 
d’origen i les aportacions de la població d’origen divers a la societat.  
 

· Interacció positiva entre els col·lectius de tots els orígens, també la 
població autòctona, així com les accions específiques vers grups de 
joves i de dones.  

 
· Combatre els rumors, els estereotips i les actituds discriminatòries 

respecte a col·lectius i persones de qualsevol origen.  
 
· Divulgació i sensibilització respecte a la realitat migratòria i la 

convivència intercultural. 

Dades  

La línia de subvencions Yc11 comptava per al 2015 amb un fons de 
200.000 €. 

S’hi varen presentar un total de 89 projectes, i varen ser aprovats 62 
projectes. 3 d’aquets projectes finalment no s’han desenvolupat per 
diversos motius i l’import subvencionat ha estat retornat. Per tant, 
finalment s’han desenvolupat un total de 59 projectes duts a terme per 58 
entitats. 

 
 
 
 
 
 
 

Projectes subvencionats per Districtes 2015. 
 

La distribució per districtes és força desigual, amb els districtes de Ciutat 
Vella (21) i l’Eixample (14), que concentren més de la meitat dels 
projectes subvencionats. Això respon, principalment, al fet que són els dos 
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districtes amb més nombre d’entitats de la ciutat. I també, sobretot en el 
cas de Ciutat Vella, per l’índex de població de contextos culturals 
diversos que hi habita. Hem de tenir en compte, però, que alguns dels 
projectes tenen un abast de ciutat i que arriben a tots els districtes. 

No obstant, pensem que s’ha de treballar més per fomentar projectes a 
aquells districtes que en presenten pocs, especialment Gràcia, Les Corts, i 
Sarrià-Sant Gervasi. 

Dels 59 projectes que han rebut suport el 2015, 28 projectes són de 
continuïtat del 2014 (47,5%). Això ens mostra que hi ha molts projectes que 
s’estan consolidant a la ciutat. 

 
ENTITATS 
 
Han rebut subvenció un total de 58 entitats, de les quals 16 són noves 
(28%) respecte a les que varen rebre subvenció els anys 2012, 2013 i 2014, 
i que, per tant, no se’ls hi havia fet seguiment des del Programa BCN 
Interculturalitat. 
 
Les entitats que reben subvenció en la línia Yc11 són de naturalesa molt 
diferent, des d’associacions de veïns i veïnes, associacions de persones 
immigrades, associacions de joves, entitats destinades a la pràctica de 
l’esport o el lleure, entre altres.  

Aquesta diversitat d’entitats que treballen projectes d’interculturalitat 
permet  fer arribar l’enfocament intercultural a una gran varietat de 
persones i col·lectius d’arreu de tota la ciutat. Volem destacar aquelles 
entitats que desenvolupen projectes interculturals, tot i que la seva tasca 
principal no és el treball en la diversitat cultural, ja que apropen 
l’enfocament intercultural a uns destinataris que a priori no participarien 
en projectes d’aquest tipus. 

 
TIPOLOGIA DE PROJECTES INTERCULTURALS SUBVENCIONATS 
 
Dels projectes interculturals subvencionats, s’han pogut detectar cinc 
tipologies diferents pel que fa a la seva temàtica principal: Antirumors, 
Diàleg intercultural, Coneixement de la diversitat, Convivència i Llengües 
d'origen. 



 

61 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

 

Projectes subvencionats per Tipologia temàtica 2015. 

 

Aquest any segueix una tendència molt similar a l’any anterior, havent-se 
consolidat el Diàleg intercultural (41%) i la Convivència (34%) com a 
temàtica principal, seguit d’Antirumors (12%) i Coneixement de la 
diversitat (10%) i el manteniment de Llengües d’origen (3%) que, tot i no 
créixer, es manté. 

Valorem positivament que es mantengui aquest canvi de tendència cap 
al diàleg intercultural i la convivència com a temàtiques més presents, ja 
que segueixen les prioritats del Programa BCN Interculturalitat.  

 

TIPOLOGIA D’EINES D’ACTUACIÓ 

La tipologia d’eines d’actuació dels projectes es força més variada, amb 
15 tipologies: Activitats variades, formació, tallers, trobades, exposició, 
teatre, música, festival, audiovisual, ràdio, coordinació d’entitats, material 
web, workshop, jornades i publicació.  

Es valora positivament la gran diversitat de tipologies dels projectes, ja 
que dóna varietat d’oferta i de productes a la ciutat. Destaquen el 
format d’activitats variades (27%), formació (12%) i tallers(10%).  
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Projectes subvencionats per Tipologia d’eines 2015. 

 

 

DESTINATARIS 

Finalment, analitzarem els projectes pel que fa als seus destinataris. En 
aquest cas hi ha un clar predomini dels projectes destinats a la ciutadania 
en general, amb més de la meitat dels casos (59%). També cal destacar 
el col·lectiu de joves (26%), ja que es tracta d’un col·lectiu prioritari per al 
Programa i també per a les entitats.  
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Projectes subvencionats per destinataris 2015. 

 

Pel que fa a la resta, volem mencionar l’aparició aquest any de projectes 
destinats a tècnics/professionals (3%). Són aquells projectes que tenen 
com a objectiu formar i crear xarxa entre els tècnics/professionals dels 
sector. Valorem molt positivament l’aparició d’aquesta nova categoria 
de destinataris, ja que va en la línia del Programa, cada vegada més 
important, de formació, amb el seu objectiu principal: que els i les 
professionals del sector estiguin ben formats i sensibilitzats en temes 
d’interculturalitat.  
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“Vincles” 
Institut Diversitas. 

 

 

 

 

“Esquerdes” 

Ruido Photo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Desmuntamites 
TV” 

ElParlante. 
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Llistat d’entitats i projectes subvencionats desenvolupats el 2015 

ENTITAT PROJECTE SUBVENCIÓ 

Associació AMISI 
Coneix l'entorn: programa per al 
reconeixement de l'entorn per a joves 
d'origen immigrant. 

2.700 € 

Associació Cultural La Quinta 
Pata 

4es Jornades Interculturals Antirumors: 
Microhistòries migrants. 

3.000 € 

Associació La Xixa Teatre  
3es Jornades d'Intereculturalitat fent 
teatrefòrum. L'art de la multiplicació. 

5.000 € 

CEA: Centre d'Estudis Africans 
2a Fase de Cartografia de 
coneixements. Cartografia de sabers. 

3.500 € 

Sukhmani Indian Association Projecte diwali, lothari i vaishkmi. 3.000 € 

Assiciació Promotora del 
Centre de Cultura de les 
Dones Francesca 
Bonnemaison 

Migroctones. 4.500 € 

Fundació La Roda d'Accions 
Culturals i del Lleure 

Mosaic de colors 2015. 6.000 € 

Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i 
Balears 

Intervenció intercultural en DSiDR (Drets 
Sexuals i Drets Reproductius) i en SSiSR 
(Salut Sexual i Salut Reproductiva) en 
joves. 

2.500 € 

Amics de la UNESCO de 
Barcelona 

Orquestra UNESCO. Barcelona per la 
interculturalitat. 

1.500 € 

Fundació Privada Servei 
Solidari per a la Incluisó Social 

(Ex)posicions. 2.500 € 

Associació Sociocultural La 
Formiga 

Contes, interculturalitat i convivència. 500 € 

Fundació Privada Trinijove 
Difusió i participació a través de la ràdio 
Trinijove de la campanya antirumors. 

3.000 € 

Associació Ruido Photo 
(Associació de 
Documentalisme 
independent de Barcelona ) 

Esquerdes: projecte de sensibilització al 
carrer sobre discriminació racial a 
Barcelona. 

2.500 € 

Associació d'Alumnes de 
l'Institut Ferran Tallada 

Menja i crea música a l'Institut Ferran 
Tallada. 

455 € 

 Associació Cultural La Casa 
Amarilla 

Arts&Co. 4.000 € 

Associació d'Ucraïnesos de 
Catalunya: Txervona Kalyna 

Ensenyament de llengua ucraïnesa: 
l'eina per enriquir els coneixements dels 
joves. 

4.425 € 

 Associació Cultural ElParlante  Desmuntamites tv. 4.000 € 

Plataforma Cultural AMA: Art, 
Moviment, Acció 

2n FIARTS BCN 2015. Festival d'arts al 
carrer. 

3.500 € 
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Associació Candela per a la 
investigació i l'acció 
comunitària 

 Interculturalitat i gènere 2015. 2.700 € 

Fundación IBN Batutta Festes d'aquí i d'allà. 3.000 € 

Ei! Casc Antic (Espai d'inclusió 
i formació Casc Antic) 

Apropament a la diversitat cultural. 2.500 € 

FEDELATINA (Federació 
d'Entitats Llatinoamericanes 
de Catalunya) 

Acció social i educativa per a una ciutat 
lliure de rumors i prejudicis culturals, 
lingüístics i de gènere. 

4.000 € 

Associació Intercultural 
Diàlegs de Dona 

Dialoguem entre nosaltres, les dones. 5.000 € 

SOS Racisme La família del costat. 10.000 € 

Moviment per la pau (MPDL) Miniagents de convivència intercultural. 4.000 € 

Associació Atlàntida: 
Professionals per a la 
Interculturalitat 

Construint interculturalitat. 2.000 € 

Associació Cultural Marabal Creació xic 2015. 4.500 € 

Associació Enxarxa Pla 
Comunitari Besòs-Maresme 

Ciutadanes del món, veïnes del barri. 6.000 € 

QADAR Produccions Culturals 
SL 

Festival Vèrtex BCN. 4.000 € 

Associació Catalana de 
Residents Senegalesos 

Arbre a paraulades: rotllana per 
entendre’s i conèixer-se. 

2.500 € 

Federació d'Associacions 
Culturals i Educatives de 
Persones Adultes 

Grup multicultural. 3.000 € 

Orientalia: Associació per la 
integració 

Jornada de jocs infantils. 1.000 € 

Recursos d'Animació 
Intercultural (RAI) 

Percuteam: percussió i interculturalitat. 4.000 € 

QADAR Produccions Culturals 
SL 

Festival Vèrtex BCN. 3.500 € 

Institut Diversitas SPC Vincles. 3.000 € 

Associació El Generador: art i 
creació cultural 

Camins creatius i hoping videoclip de 
rap a l'hop15. 5es Trobades de Dansa i 
Cultura Urbana.  

2.000 € 

Jiwar: Creació i Societat 
3r Construint veïnatges. Casa meva 
(home). 

5.000 € 

Associació de Veïns i Veïnes 
Sagrada Família 

Ens coneixem? Projecte per a la 
promoció d'un barri intercultural. 

500 € 

Centre d'Estudis de l'Esplai. Mobilitza't contra els rumors. 3.000 € 

Associació Hispanoiraní 
Ferdosi 

Projectes culturals antirumors. 2.500 € 

Linguapax 
Proposta per al tractament de les 
llengües de la immigració en les 
comunicacions municipals. 

6.000 € 
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Associació P11: cultura en 
acció 

Racismes. 1.800 € 

Fundació Privada Guné  
2a Mostra Internacional de Cine Migrant 
i Formació en Drets Humans. 

3.500 € 

Esplais Catalans ESPLAC 
Sensibilització de l'espai com a espai 
inclusiu. 

2.000 € 

Secretariat d'entitats de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta 

Taula intercultural. 6.000 € 

Brazuca Matraca SCP Rodamóns de DJ. 1.500 € 

Associació L'Específica Barcelona entre dues aigües. 3.000 € 

Associació Juvenil d'Amics de 
la Ràdio a Horta-Guinardó  

Bocaràdio antiracista: lluita contra els 
estereotips amb dades i en xarxa. 

3.000 € 

Associació Cultural Núpura 
Chitrangada, obra musical de 
Rabindranath Tagore. 

3.000 € 

ACATHI 
Com tu: diversitat i prejudici a partir de 
«La biblioteca vivent». 

3.500 € 

Associació de Comerciants 
Creu Coberta 

Creu Coberta, eix divers. 2.000 € 

Fundació de ciutadania 
multicultural: Mescladís 

Diàlegs invisibles, trobades solidàries. 6.000 € 

Plataforma d'Entitats de 
Roquetes 

Franja de Nou Barris. 2.000 € 

Fundació Àmbit Prevenció L'art de la diferència. 2.000 € 

MEXCAT (Associació Cultural 
Mexicano-Catalana) 

Mèxic i Catalunya, nacions germanes. 3.000 € 

Associació intercultural: Llatins 
per Catalunya. 

Periodisme intercultural i comunicació 
per a la no discriminació. 

3.800 € 

Associació Educativa Integral 
del Raval 

Pla per l'adquisició de competències 
interculturals. 

2.550 € 

Casa Eslava Lideratge intercultural. 770 € 

EDUALTER (Educació 
Alternativa) 

La visió de l'alumnat sobre les 
problemàtiques locals i la seva relació a 
nivell local. Producció de documentals. 

2.800 € 

Taula de Projectes Subvencionats de la línia Kc11 de l’any 2015. 
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Seguiment i recolzament dels projectes i les entitats 

Les entitats que reben aquesta subvenció s’han prioritzat a l’hora de fer 
seguiment i donar recolzament des de la línia de Projectes Interculturals, 
ja que es tracta de projectes que treballen la interculturalitat validats 
tècnicament per la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 
Immigració1. 

El seguiment i assessorament permet un major coneixement i apropament 
als projectes i facilita la tasca de valoració de la justificació dels 
projectes. 

El seguiment i recolzament als projectes i les entitats se centra en 4 nivells: 

SUPORT ADMINISTRATIU 

 
· Suport i ajuda en tots els tràmits administratius relacionats amb la 

convocatòria i justificació de les subvencions atorgades per 
l’Ajuntament de Barcelona. 

· Assessorament en temes d’interculturalitat, per tal que els projectes 
compleixin els criteris específics establerts per la convocatòria. 

 

CONEIXEMENT MUTU: VISITES A LES ENTITATS 

Per tal de conèixer les entitats, els seus projectes i activitats i, alhora, 
presentar el Programa BCN Interculturalitat, el seu equip i recursos que 
disposa per a les entitats, es programen diferents visites a aquestes al llarg 
de l’any. 

El 2015 s’han prioritzat visites principalment a les entitats noves que rebien 
subvenció per primer cop i aquelles que desenvolupaven un projecte 
nou. En total, s’han visitat 22 entitats (38%). 

ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS 

Per tal de fer un seguiment més exhaustiu, s’han visitat algunes de les 
activitats, presentacions o actes dels projectes subvencionats. 
L’assistència a les activitats -enguany han estat 9 visites- ens permet veure 
el producte final dels projectes i fer una millor valoració en la seva 
justificació.  
                                                 
1 Abans Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat. 
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SUPORT EN LA DIFUSIÓ 

Des del Programa BCN Interculturalitat posem a la disposició de les 
entitats tots els nostres recursos de comunicació: web d’interculturalitat 
(notícies i agenda intercultural), butlletí intercultural, Facebook BCN Acció 
Intercultural i Twitter. 

Les dades de difusió dels projectes del 2015 les trobareu a l’apartat de 
Comunicació. 

Tercera Trobada d’entitats amb projectes interculturals 

El 26 de maig del 2015 va tenir lloc al Palau Macaya la quarta trobada 
d’entitats amb projectes interculturals, a la qual estaven convocades 
totes les entitats que han rebut subvenció aquest any. 

La reunió tenia com a principals objectius: 

· Resoldre dubtes sobre les subvencions i el procés de justificació. 

· Presentar l’equip del Programa Bcn Interculturalitat i el seu marc 
conceptual i d’actuació intercultural.  

· Ser un lloc de trobada i presentació de totes les entitats amb 
projectes interculturals del 2015.  

· Treballar les dimensions de la convivència intercultural i l’aplicació i 
avaluació en els nostres projectes. 

Convocatòria de la Trobada d’entitats 2015. 
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L'assistència va ser alta, amb 39 persones de 31 entitats (53% de les 
entitats subvencionades) i molt participativa. 

Aquest any el tema a treballar van ser les Dimensions de la Convivència 
Intercultural i la seva aplicació i avaluació en els projectes: 

· Es van presentar i explicar les 5 dimensions de la Convivènia 
Intercultural. 

· Es va presentar l’informe del recull dels indicadors d’interculturalitat 
dels projectes subvencionats a través de la línia de Projectes  
interculturals els anys 2013 i 2014. Aquest recull pretén mostrar les 
estratègies emprades en els projectes i que poden sevir d’exemple i 
bona pràctica per a la millora i creació de nous projectes. 

Les valoracions d'aquesta Trobada d'entitats per part de les persones 
assistents han estat molt positives, valorant especialment el fet de poder 
treballar plegades i poder conèixer-se i iniciar sinergies. També es va 
valorar positivament el tema treballat sobre les dimensions de la 
interculturalitat, ja que els oferia eines per millorar la seva tasca en la 
incorporació de la perspectiva intercultural. 

 

 

 

Trobada 
d’entitats amb 
subvencions 
de la línia Yc11 
2015 al Palau 
Macaya. 

 

 

 

 

No obstant, algunes entitats que ja porten diversos anys demanant 
subvenció i venint a la trobada valoren la primera part, sobre dubtes 
tècnics, repetitiva i poc útil. Per això, s’ha valorat que el proper any es 
puguin fer dues convocatòries, una més d’hora per a les entitats noves o 
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que tenen dubtes tècnics sobre les subvencions, i una més tard per tal 
que s’hi afegeixin la resta d’entitats en el moment del treball conjunt i 
presentació. 

Des del Programa BCN Interculturalitat també es fa una valoració molt 
positiva de la trobada. Es tracta d’una jornada de treball que ha permès 
apropar la  tasca del Programa a les entitats que treballen projectes 
interculturals o volen treballar des d’aquesta mirada.  

També volem destacar la importància de la trobada com a lloc de 
contacte on les entitats es coneixen entre sí. En aquests moments on la 
tasca de les entitats és complicada per la manca de recursos, la 
col·laboració i la suma d’esforços és clau. 

 

Avaluació i indicadors dels projectes 

L’avaluació dels projectes es fa a partir de les memòries d’actuació que 
ha de presentar cada entitat per tal de justificar la subvenció, i del 
seguiment que se n’ha fet al llarg de l’any per part de Projectes 
Interculturals. 

Per a aquesta tasca és molt important tota la informació que es recull de 
les visites a les entitats, i del contacte constant que es té amb elles. 
Aquesta informació permet fer una avaluació més completa i ajustada a 
la realitat del que ha estat el desenvolupament del projecte. 

Per tal de poder fer una anàlisi unificada dels resultats de participació i de 
valoració dels projectes, se sol·licita a les entitats que contestin un 
qüestionari d’avaluació on es demanen dades sobre els participants 
(nombre total, edat, sexe, procedència), la difusió que s’ha fet del 
projecte i una valoració general. 

Des de fa tres anys, el formulari d’indicadors té un apartat d’indicadors 
d’interculturalitat en els projectes centrat en la reflexió d'algunes 
dimensions principals del model d'interculturalitat que impulsa el 
Programa: la interacció positiva, igualtat d’oportunitats, reconeixement 
de la diversitat cultural, sentiment de pertinença i participació diversa. 
Aquesta iniciativa es valora molt positivament ja que permet: 

· Als responsables del projecte, reflexionar específicament sobre les 
dimensions de la interculturalitat. 
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· Conèixer millor el grau d’acompliment de l’enfocament intercultural 
dels projectes. 

· Recopilar diferents estratègies per acomplir les dimensions de la 
convivència intercultural. 

Enguany per primera vegada s’ha pogut fer un estudi més exhaustiu 
d’aquests indicadors, fent un recull i analitzant les dades recollides el 2013 
i el 2014. Això ha estat possible gràcies a la tasca feta per una estudiant 
en pràctiques que va treballar pel Programa durant el mes de maig. 

Aquesta anàlisi en profunditat ha mostrat que les entitats utilitzen un gran 
nombre d’estratègies per tal de treballar les cinc dimensions de la 
convivència intercultural. 

S’ha pogut observar com del 2013 al 2014 hi ha hagut un increment 
considerable d’aquestes estratègies, sent cada vegada més elaborades i 
donant millors respostes a cada una de les dimensions. Valorem molt 
positivament aquest fet, ja que demostra que els projectes que s’estan 
desenvolupament milloren el seu treball vers la convivència intercultural. 
Entenem aquets fet com un indicador positiu de la tasca de suport i 
assessorament a aquestes entitats des de Projectes Interculturals. 

2.1.1.2 Suport a Programes i Projectes als Districtes 

La Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració dóna suport 
econòmic i tècnic als diferents districtes de la ciutat per tal que s’impulsin 
programes i projectes d’immigració i interculturalitat. 

L’any 2015 s’han implicat en aquest procés 9 dels 10 districtes de la 
ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, 
Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 

El suport a programes i projectes de districte permet que siguin els propis 
actors del territori que planifiquin i desenvolupin aquells projectes i 
accions que creguin necessaris i prioritaris per a cada uns dels territoris de 
la ciutat. 
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S’han dut a terme un total de 31 projectes de tipologia i temàtica molt 
diversa, que ha permès arribar a pràcticament tots els indrets de la ciutat. 

 

Número de Projectes per Districte 20152. 

 

A continuació detallem en un quadre tots els projectes que s’han dut a 
terme el 2015: 

DISTRICTE IMPORT PROJECTE 

CIUTAT VELLA 145.000 € 

PROJECTE SEGUIM 

PROJECTE XAFIR 

PROJECTE PICTOESCRIPTURA 

PROJECTE DEL CASAL INFANTIL DRASSANES 

PROJECTE D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN EL LLEURE 

CONVENIS AMB ENTITATS 

EIXAMPLE 80.000 € 
XEIX FORT PIENC 

XEIX SANT ANTONI 

GRÀCIA 20.000 € EL MÓN A LA MEVA ESCOLA 

HORTA-GUINARDÓ 55.000 € SERVEI DE CONVIVÈNCIA 

                                                 
2 La tipologia diversa dels projectes fa que el número de projectes no sigui comparable d’un districte 
a un altre, ja que alguns són projectes molt petits i d’altres de gran abast. 
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NOU BARRIS 107.000 € 

SERVEI DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS/ES DE CIUTAT 
MERIDIANA I ESPAI PÚBLIC DE NOU BARRIS 

L’ESPORT ENS FA IGUALS 

SANT ANDREU 50.000 € 

ACOLLIMENT INTERCULTURAL I FOMENT DEL VOLUNTARIAT A LA 
FRANJA BESÒS 

ACCIONS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES 

TALLERS DE TEATRE INTERCULTURAL 

TALLER DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL PER A JOVES 

CASAL INTERCULTURAL PER A JOVES 

FILMA. CINEMA PARTICIPATIU 

ACCIONS EDUCATIVES A LA FRANJA BESÒS 

TALLER ESPAI DONA 

SANT MARTÍ 64.000 € 

PROJECTE DE SUPORT A LA CONVIVÈNCIA EN L'ÀMBIT DE LA LES 
COMUNITAT D'ESCALES EN EL BARRI DEL BESÒS-MARESME 

PROGRAMA ANISSA 

TOTS FEM BARRI 

SANTS-MONTJUÏC 94.000 € 

LA CUINA DEL MÓN 

TARDA JOVE AL SORTIDOR 

VINE A JUGAR AL TEU BARRI 

ESPAI 12@16 

TAULA DE CONVIVÈNCIA 

DESMUNTANT RUMORS 

DO D'ACORDS. ORQUESTTRA INFANTIL I JUVEL DEL POBLE SEC 

SARRIÀ-SANT 
GERVASI 

14.000€ XARXA ANTIRUMORS A SARRIÀ-SANT GERVASI 

TOTAL 629.000 € 

 

Avaluació i indicadors dels projectes de Districte 

L’avaluació dels projectes es fa a partir de les memòries que s’han 
d’entregar per cada un dels projectes. La memòria consta d’una breu 
descripció de l’activitat i les fases de desenvolupament, dades sobre els 
participants (nombre total, edat, sexe, procedència), la difusió que se 
n’ha fet i una valoració general del projecte. 

Enguany s’han seguit demanant els indicadors d’interculturalitat en els 



 

75 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

 

projectes, centrant-se en la reflexió sobre algunes dimensions principals 
del model d'interculturalitat que impulsa el Programa: interacció positiva, 
igualtat d’oportunitats, reconeixement de la diversitat cultural, sentiment 
de pertinença i participació diversa. Aquesta iniciativa es valora molt 
positivament ja que permet: 

· Als responsables del projecte, reflexionar específicament sobre les 
dimensions de la interculturalitat. 

· Conèixer millor el grau d’acompliment de l’enfocament intercultural 
dels projectes. 

· Recopilar diferents estratègies per acomplir les dimensions de la 
convivència intercultural. 

Memòria 2014: “La gestió de la diversitat als districtes. Una 
aposta per la Interculturalitat”. 

Aquesta memòria vol mostrar la tasca compartida entre l’actual Direcció 
de Drets de Ciutadania i Immigració i els diferents Districtes en el repte 
comú de la convivència intercultural, i la gran varietat d’estratègies i 
activitats que s’estan duent a terme a la ciutat en aquest esforç comú. 
 
A causa de la bona rebuda de la memòria de l’any passat, enguany 
hem repetit format, tot millorant-lo i diferenciant-lo una mica de l’anterior.  
 

Fitxa del projecte 
Taula de Convivència 

del Poble Sec de la 
Memòria de Districtes 
2014. 
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Aquest document vol ser una eina útil per mostrar i compartir la tasca i el 
coneixement acumulat entre els diferents Districtes. 
 
La memòria s’ha repartit en format paper a tots els tècnics responsables 
dels diferents projectes (50 còpies) i s’ha publicat al web d’interculturalitat 
en format digital interactiu per tal que pugui ser una eina útil i utilitzada 
per tothom. 

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/
ficheros/iMemo%CC%80ria%20projectes%20interactiu%202015_AF.pdf 

Aquest format de memòria té molt bona acollida entre els diferents 
responsables de projectes, ja que permet visualitzar les diferents 
estratègies que es duen a terme als territoris de la ciutat per tal de 
fomentar la convivència intercultural.  

2.1.1.3 Projectes impulsats per la Direcció de 
Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració 

Imagina’t Barcelona. Col·lecció Intercultural. 

És un projecte educatiu de sensibilització en interculturalitat adreçat a 
joves i adolescents d'instituts públics de Barcelona. Treballa amb els joves 
per tal de sensibilitzar-los entorn a una de les riqueses més grans de 
Barcelona: la seva diversitat cultural. Mitjançant tallers de creació 
plàstica i audiovisual, vol vincular els i les alumnes amb el seu barri i 
afavorir la seva inclusió social.  

 

Els mestres són receptors i reproductors d’aquest projecte, en el qual 
estan implicats activament. Han participat en el disseny i adequació del 
projecte al currículum escolar. Alhora, el projecte serveix de formació, 
aportant-los coneixements i eines  per treballar la diversitat cultural a 
l’aula. 

Aquest projecte està dinamitzat per la Cooperativa Connectats i respon 
a la necessitat de treballar la interculturalitat als centres educatius. 
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El tallers són impartits des d'una metodologia participativa i són els 
següents: Mapatge històric, Interaccions i connexions, Perfils individuals i 
Imaginaris quotidians. 

 

 

 

 

Taller 
d’Imaginaris 
quotidinas a 
l’Institut Fort Pius. 

 

 

El projecte s’ha desenvolupat el dos últims trimestres del curs 2014-2015 a 
un total de 2 centres educatius de secundària, de dos barris diferents del 
districte de l’Eixample:  

 

CURS DISTRICTE BARRI CENTRE 
N. DE 

PARTICIPANTS 

2014-2015 EIXAMPLE FORT PIENC INSTITUT FORT PIUS 90 

2014-2015 EIXAMPLE 
EIXAMPLE 
ESQUERRE 

INSTITUT 
MARAGALL 

90 

TOTAL 180 

 
 
 
El projecte s’ha adaptat a les necessitats de cada centre i ha passat a 
formar part del currículum escolar a partir d’una tasca de disseny i 
desenvolupament del projecte, i de col·laboració molt estreta amb el 
centre i el professorat. El projecte s’ha treballat a les assignatures 
d’Educació per a la Ciutadania i a la d’Ètica. 
 
La valoració del projecte per part dels centres educatius participants, de 
l’entitat gestora, del Consorci d’Educació i del Programa BCN 
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Interculturalitat és molt positiva.  No obstant, a causa de l’alt cost del 
projecte, la seva continuïtat s’està estudiant, amb la possibilitat de fer el 
projecte més senzill i que d’aquesta manera pugui arribar a més centres 
escolars de la ciutat. 
 

Projecte Rossinyol 

 
El Projecte Rossinyol Barcelona és un projecte de mentoria, gestionat per 
la Fundació Servei Solidari, que cerca accelerar la inclusió social de 
menors provinents de famílies nouvingudes amb baix nivell social i 
econòmic. A la vegada, vol treballar i potenciar valors com el respecte, 
la tolerància i la diversitat, afavorint que els joves estudiants universitaris 
catalans siguin partícips d’un objectiu social comú mitjançant 
l’experiència directa de col·laboració amb els destinataris.  

A través d’una trobada setmanal de caire lúdic i cultural s’estableix un 
vincle que afavoreix el desenvolupament personal i la socialització del 
menor, i alhora sensibilitza el jove estudiant universitari sobre altres realitats 
i el prepara per viure en una societat diversa culturalment. 

La llavors Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat3 de 
l’Ajuntament de Barcelona va començar el curs 2010-2011 a treballar 
conjuntament amb Servei Solidari, per iniciativa de dos centres escolars 
de Zona Nord de Nou Barris, l’Escola Mestre Morera i l’Institut Picasso. 

Provat l’èxit del projecte el curs 2012-2013 es va ampliar al barri del Raval 
a l’Institut Miquel Taradell i el cursos posteriors el projecte s’ha anat 
ampliant a nous centres del districte de Nou Barris (Escola Pia Luz 
Casanovas), de Ciutat Vella (Institut Milà i Fontanals i Institut Joan Salvat-
Papasseit) i de Sants-Montjuïc (Institut Emperador Carles, Institut Joan 
Corominas, Institut Lluís Vives i Institut Montjuïc). 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Actualment Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració. 
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Parella Rossinyol 
de l’Institut  Milà i 

Fontanals  
(Ciutat Vella). 

 

 

 

 

El curs 2015-2016 s’ha incorporat un nou centre (Institut Montjuïc), fruit 
d’una demanda del Districte de Sants-Montjuïc, per tal de donar resposta 
a necessitats detectades als centres educatius del districte, vist els bons 
resultats que ha donat el projecte a altres centres on ja es desenvolupava 
des de feia uns anys. 

BARRI CENTRE 
N. DE 

PARELLES 

NOU BARRIS ESCOLA MESTRE MORERA 5 

NOU BARRIS ESCOLA PIA LUZ CASANOVAS 5 

CIUTAT VELLA INSTITUT MIQUEL TARRADELL 6 

CIUTAT VELLA INSTITUT MILÀ I FONTANALS 7 

CIUTAT VELLA INSTITUT JOAN SALVAT PAPASSEIT 3 

SANTS-MONTJUÏC INSTITUT EMPERADOR CARLES 5 

SANTS-MONTJUÏC INSTITUT JOAN COROMINAS 2 

SANTS-MONTJUÏC INSTITUT MONTJUÏC 3 

SANTS-MONTJUÏC INSTITUT LLUÍS VIVES 5 

TOTAL 41 

 
Taula de centres i nombre de participants del Projecte Rossinyol 2015. 
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El projecte té la col·laboració de tres universitats: Universitat Pompeu 
Fabra (UPF Solidària), Universitat de Barcelona (Centre APS de la facultat 
de Pedagogia i Formació del professorat) i Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

Al llarg d’aquest curs s’ha consolidat la implicació de les tècniques 
d’educació dels tres districtes implicats, amb un seguiment continu del 
projecte i de coordinació per part de Servei Solidari, els districtes i el 
Programa BCN Interculturalitat. Aquesta coordinació permet un 
seguiment i avaluació continuat del projecte responent a les necessitats i 
arribant a tots els agents implicats. 

La valoració per part dels districtes i la Direcció de Serveis de Drets de 
Ciutadania i Immigració és molt positva, igual que de tots els centres 
escolars participants. 

 
Casa Àsia 

La Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració de 
l’Ajuntament de Barcelona ha estat col·laborant amb Casa Àsia durant 
l’any 2015 donant continuïtat als projectes de Teatrefòrum Intercultural, la 
Barcelona Coral Àsia, Babel Àsia, Poemes que ens Apropen i 
ConnectÀsia, i iniciant un nou projecte de voluntariat Aprenem. Famílies 
en Xarxa. 

TEATRE FÒRUM-Aula de Teatre social i interculturalitat 

Casa Àsia, juntament amb la Xixa Teatre i la Direcció de Drets de 
Ciutadania i Immigració han organitzat al llarg del 2015 la 8a i la 9a Aules 
de Teatre social i debat intercultural per a joves. 

Els cursos, amb una durada trimestral, inclouen entre 6 i 8 sessions de 
treball i assaig, un assaig general i dues representacions públiques. Amb 
exercicis teatrals dirigits per la Xixa Teatre, els participants, a partir de les 
seves experiències personals o de persones properes, recreaven escenes 
generades per la diversitat d’origen i cultures dels seus protagonistes, i 
que impliquen rebuig o intolerància. 

El dia de la representació, després de cada escena, es convida el públic 
a reflexionar sobre el que han vist i buscar maneres per canviar l’actitud 
d’alguns dels seus protagonistes i el desenllaç de la història. 
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Representació de 
final de curs de la 
9a Aula de 
Teatrefòrum 
Intercultural de 
Casa Àsia. 

 

 

 

El teatre social permet entrar en profunditat en el debat intercultural, i a la 
vegada crear xarxes interculturals d’amistat, col·laboració i, mitjançant 
les representacions, tenir repercussió més enllà del grup d’actors i actrius. 

Aquest any les dues edicions de l’Aula de Teatrefòrum intercultural han 
tingut 42 participants (32 dones i 10 homes) d’11 nacionalitats diferents i 28 
participants (24 dones i 5 homes) de 12 nacionalitats, respectivament. 

Els membres dels diferents grups de teatre valoren molt positivament 
l’experiència. Per una banda, per l’experiència teatral, que ha ajudat a 
molts joves a perdre pors, moltes relacionades amb la seva experiència 
migratòria, però sobretot per l’experiència personal, ja que s’han creat 
relacions d’amistat i confiança. 

Aquesta activitat, al ser participativa, també implica i fa partícips del 
debat al públic que assisteix a les representacions. 

Des de Casa Àsia es treballa amb la convicció del valor i la utilitat que té 
el teatre social com a eina per al debat intercultural, per rompre 
estereotips i lluitar contra els rumors. Des del Programa BCN 
Interculturalitat també valorem molt positivament l’experiència, a la qual 
es vol donar continuïtat al llarg del 2016. 
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BARCELONA CORAL ÀSIA  

El projecte Barcelona Coral Àsia, promogut per Casa Àsia i la Direcció de 
Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament de 
Barcelona, va néixer el maig del 2012.  

Els objectius del projecte són crear un espai de trobada i de diàleg a 
través de la música i el cant, mostrar la diversitat cultural de la ciutat a 
través de les cançons de diferents països i en diferents idiomes, i integrar 
les persones d’orígens culturals diversos en un projecte comú a la vegada 
que enriquidor i molt visible. 

Enguany Barcelona Coral Àsia és un grup intercultural format per 65 
persones (44 dones i 21 homes) de 21 nacionalitats diferents. Un 64% són 
asiàtics, amb 11 nacionalitats d’Àsia representades, però també 5 
nacionalitats d’Amèrica i 5 europees. Es tracta de joves i adults d’entre 17 
i 45 anys, amb un percentatge del 65% de dones. 

El grup està dirigit per Carles Comalada, director de Cant del 
Conservatori Municipal de Música. És tracta d’un gran professional del 
cant coral, i també un coneixedor de la cultura asiàtica i la llengua 
xinesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona Coral Àsia en una actuació. 
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Fruit de la participació molt activa de tots els integrants del grup, el 
repertori de la coral, amb més de 33 cançons, conté peces amb llengües 
i orígens molt variats: tagal, xinès, japonès, coreà, persa, hindi, bengalí, 
anglès, castellà i català. 

Al llarg del 2015 la Barcelona Coral Àsia ha dut a terme un total de 10 
concerts en ocasió de diferents festes de barri, actes institucionals de 
l’Ajuntament, el Festival Àsia Barcelona, etc. 

Des de Casa Àsia i el Programa BCN Interculturalitat es fa una valoració 
molt positiva del projecte, tant per la seva utilitat i valor com a espai de 
trobada intercultural, en la cohesió social i la convivència, però també 
com a eina per a la projecció internacional de la ciutat. És un símbol de 
la realitat actual de Barcelona. A més, gràcies a la implicació tant de 
Carles Comalada com de tots els membres de la coral, s’ha aconseguit 
un bon nivell tècnic que permet oferir concerts de qualitat. 

 

BABEL ÀSIA 

BabelÀsia és un espai per a la trobada i intercanvi cultural i d’idiomes a la 
ciutat de Barcelona.  

S’organitza en diferents trobades (Aules) per tal de treballar en diferents 
idiomes asiàtics. Al llarg del 2015 s’han desenvolupat l’Aula Xina, l’Aula 
Japó i l’Aula Hindi-Urdú, en les quals es reuneixen persones interessades 
en intercanvis dels idiomes d'aquests països amb el català i el castellà. 

 

 

 

Cartell del Projecte BabelÀsia. 
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En total s’han realitzat al llarg del 2015: 

· 9 sessions d’Aula Xina d’una hora i mitja, amb una participació 
mitjana de 45 persones (aproximadament 50% d’origen xinès i 50% 
d’origen català). 

· 7 sessions d’Aula Japó d’una hora i mitja de durada i amb una 
participació mitjana de 25 persones a cada sessió (aproximadament 
40% d’origen japonès i 60% d’origen català). 

· 1 sessió d’Aula Hindi-Urdú d’una hora i mitja de durada i amb una 
participació de 15 persones. 

 

POEMES QUE ENS APROPEN 

Projecte educatiu que consisteix en l’intercanvi de poemes entre alumnes 
dels centres educatius, centres ocupacionals,  casals juvenils, entre altres, 
i els diversos comerços, serveis i associacions dels barris que hi participin,  
apropant la poesia d’altres països i continents a l’escola i donant a 
conèixer autors i autores catalanes a la població migrada, en un context 
relaxat, informal i de confiança.  

El projecte contempla també una part artístico-plàstica, ja que els 
poemes s’emmarquen i il·lustren, per tal de penjar-los tant als centres 
educatius com als comerços i serveis.  

El curs 2014-2015 el projecte es va dur a terme a 3 centres educatius del 
barri de Sant Antoni, amb un total de 198 alumnes d’entre 10 i 13 anys (93 
nois i 102 noies).  

S’han implicat en el projecte 37 comerços amb 64 comerciants (36 dones 
i 28 homes) procedents de diversos països (Espanya, India, Pakistan, 
Bangladesh i Xina). El contacte amb aquests comerços ha estat possible 
gràcies a la col·laboració amb el Projecte XEIX que impulsa el Districte de 
l’Eixample. 

L’intercanvi culmina amb una exposició dels poemes, les il·lustracions 
corresponents i les observacions documentades en text, fotografies i 
vídeos de tot el procés del projecte. Van ser exposats al Centre Cívic 
Borrell i al Centre Cívic Golferichs, i les iniciatives van ser inaugurades amb 
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una lectura pública dels poemes en les diverses llengües que conviuen al 
barri. 

 

 

 

 

Intercanvi de poemes 
a un comerç del barri 

de Sant Antoni. 

 

 

 

 

El projecte ha tingut molt bona acollida per part del centres educatius i 
dels comerciants participants. Destaquen l’apropament que ha permès 
entre els joves veïns i veïnes del barri amb els comerciants amb qui 
interactuen cada dia. Des del Programa BCN Interculturalitat també es fa 
una valoració molt positiva pel reconeixement de la diversitat i la 
interacció positiva que fomenta el projecte.  

 

APRENEM FAMÍLIES EN XARXA 

Enguany s’ha iniciat una prova pilot d’un nou projecte en col·laboració 
amb Casa Àsia que treballa el voluntariat. 

Aprenem famílies en xarxa és una adaptació a la ciutat de Barcelona del 
projecte canadenc YEP que va guanyar l’any passat el Premi 
“Intercultural Innovation Award” de l’Aliança de Civilitzacions  de la 
UNAOC. 

El projecte consisteix en formar parelles lingüístiques de joves voluntaris 
que ensenyen a un membre adult o jove de la seva família que vol 
aprendre català o castellà. Aquest primer trimestre del projecte les 
classes han sigut de català, el segon seran d’informàtica en català i el 
tercer de castellà. 
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Hem començat amb una experiència pilot  a l’Institut Milà i Fontanals de 
Barcelona. Aquest curs pilot té 7 parelles lingüístiques. Les voluntàries són 
noies estudiants de l’institut i  les que estan aprenent 
són majoritàriament dones d’origen pakistanès, moltes d'elles les seves 
pròpies mares.  

Volem destacar com a punts forts i originals del projecte:  
· Tot i ser parelles lingüístiques, totes ensenyen i aprenen al mateix 

temps en un mateix lloc i horari, i són els propis fills i filles qui 
ensenyen als seu familiars,  tenint els rols familiars girats. 

· Per a les voluntàries i les seves mares participants, aquest espai de 
trobada no és només una classe de català, sinó un motiu per sortir 
de la seva rutina, reunir-se entre elles, (ja que les voluntàries són de 
cursos diferents i no totes les mares es coneixien abans d’iniciar el 
curs).  

· Hi ha una noia que fa de guia, que és del mateix país d’origen que 
les voluntàries, interactuen entre elles compartint les seves 
experiències i veuen la guia com un model a seguir, ja que ella ja 
està acabant estudis universitaris.    

· És una oportunitat per conèixer aspectes socioculturals que les 
ajudaran a incloure’s millor en aquesta societat i  a comprendre 
molt millor la vida estudiantil del seus fills i filles.  

 

 

 

 

 

Classe del 
projecte 
Aprenem. 
Famílies en 
xarxa. 
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En el marc del projecte també s’han realitzat algunes activitats 
complementàries: 

· Sortides grupals per conèixer les universitats (UB i UAB). 

· Xerrada informativa sobre estudis post obligatoris (amb traducció a 
l’urdú). 

 

Tant des de Casa Àsia com des del Programa BCN Interculturalitat es 
valora molt positivament el resultat d’aquesta primera edició del 
projecte. Per això, de cara al 2016 se li vol donar continuïtat i ampliar-lo a 
altres centres educatius de la ciutat de Barcelona. 

 

CONNECT ÀSIA 

Aquest projecte impulsat conjuntament amb Casa Àsia es va iniciar el 
2014 i té com a objectius conèixer millor els col·lectius asiàtics residents en 
el país, i crear un espai per la trobada, debat i intercanvi entre les 
comunitats asiàtiques i l’administració. 

El format del projecte és de trobades temàtiques a porta tancada, on hi 
participen representants dels col·lectius asiàtics i representants de les 
diferents administracions que comparteixen interessos amb les comunitats 
asiàtiques residents. 

Al llarg del 2015 s’ha dut a terme una segona trobada: 

Trobada d’associacions 

Trobada de periodistes i mitjans de comunicació 

A la reunió organitzada per Casa Àsia hi van participar una vintena de 
periodistes que treballen a Barcelona per a mitjans de comunicació 
asiàtics o per a mitjans adreçats específicament a veïns i veïnes d’origen 
cultural asiàtic. 

També hi van participar persones representants del Programa BCN 
Interculturalitat, la Xarxa BCN Antirumors, Diverscat en Acció i el Col·legi 
de Periodistes. 

La trobada va permetre evidenciar que, tot i la molta activitat 
comunicativa que generen els col·lectius asiàtics, hi ha una manca 
d’interconnexió amb els circuits comunicatius generalistes de la ciutat.  
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Es va detectar la necessitat d’entendre aquesta activitat comunicativa 
com una activitat de tota la ciutat, i no pas com una activitat exclusiva 
dels col·lectius. Per fer-ho, cal generar espais de trobada i interconnexió 
entre tots els professionals de la comunicació que actuen a Barcelona, 
independentment del seu origen cultural. 

2.1.1.4 Joventut i Interculturalitat 

 
L’any 2014 es va crear un grup motor d’entitats, equipaments i serveis per 
treballar joventut i interculturalitat, que va dur a terme un petit diagnòstic 
de la situació a Barcelona i el treball amb joves i interculturalitat. 

Al llarg del 2015 la tasca desenvolupada en aquest marc no ha tingut 
una continuïtat periòdica, sinó que s’ha materialitzat en la col·laboració 
amb algunes accions concretes: 

 

· Suport i participació a la Jornada tècnica organitzada per l’Espai 
Avinyó “Joves d’una Barcelona Intercultural”. 

· Suport i difusió a la Diada de Joventut i Interculturalitat organitzada 
per CMI i CJB. 

 

De cara al 2016 es vol reprendre la tasca, partint de les línies 
estratègiques plantejades en l’informe resultant de la tasca del 2014, tot 
lligant-ho amb les altres línies del Programa BCN Interculturalitat que 
treballen amb joventut. 

 

2.2 Acció Intercultural als barris 

La línia d’Acció Intercultural als barris és una línia del Programa BCN 
Interculturalitat que té per objectiu impulsar l’enfocament intercultural 
com a model de gestió de la diversitat cultural als territoris de la ciutat de 
Barcelona. En aquest sentit, treballa per a la transversalització de la 
perspectiva intercultural mitjançant: 

· El desplegament i la territorialització dels recursos del Programa 
BCN Interculturalitat a serveis, recursos i equipaments dels territoris 
de la ciutat de Barcelona.  
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· La transversalització de la perspectiva intercultural als projectes i 
serveis dels barris i districtes.  

· L’assessorament i acompanyament en l’impuls i la creació de nous 
projectes als territoris. 
 

Després d’un procés de disseny de la línia d’Acció als Barris durant l’any 
2014, l’any 2015 ha sigut un període on s’ha consolidat l’acció territorial. 
S’ha consolidat el treball realitzat principalment al barri del Besòs, a la 
vegada que s’han obert noves accions a altres barris de la ciutat i amb 
altres àrees de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.2.1 Impuls i creació de nous projectes amb 
enfocament intercultural 

Programa Annisa:  

Des del 2014, i fruit d’una demanda del Districte de Sant Martí, Acció als 
Barris treballa aportant assessorament tècnic al Programa Annisa, un 
projecte orientat a treballar amb dones de les comunitats pakistaneses 
del barri del Besòs i que es desenvolupa a l’espai municipal Carme 
Gómez. 

 
El Programa Annisa, que respon a la reconversió d’un projecte d’una 
entitat en un servei municipal, té per objectius: 

1. En primer lloc, promoure la participació de les comunitats 
pakistaneses al barri del Besòs.  

2. En segon lloc, connectar les comunitats pakistaneses amb el 
màxim de recursos possibles del barri del Besòs. 

3. En tercer lloc, impulsar un rol de referència professional i 
comunitària de la comunitat pakistanesa al barri del Besòs. 

4. Finalment, fomentar la visibilitat i la interacció positiva de les dones 
de les comunitats pakistaneses del barri del Besòs amb la resta de 
comunitats, recursos, serveis i agents del barri. 
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Activitats d’Annisa 

Durant l’any 2015 s’ha consolidat el projecte que, de base, té: 
· Classes de llengua catalana i castellana per a dones pakistaneses: 

amb la col·laboració de l’entitat Martinet Solidari i del CNL. 

· Sortides a serveis i recursos de l’entorn: Cicle de nutrició i salut al 
CAP, cicle sobre gènere amb la col·laboració del PIAD de Sant 
Martí. 

Paral·lelament, s’ha actualitzat el diagnòstic participatiu amb les dones i 
s’han definit objectius temàtics pel curs 2015-2016: 
 

· Mantenir les activitats fixes: classes i sortides. 

· Treballar per apropar les famílies i l’escola: s’han mantingut diverses 
reunions amb les escoles públiques del barri i s’està articulant un 
vincle permanent per a l’assessorament i el suport a les escoles 
amb temes relacionats amb la diversitat cultural i les comunitats 
pakistaneses. 

· Treballar temes relacionats amb la salut i el benestar: s’ha realitzat 
el cicle sobre nutrició i salut amb la col·laboració del CAP i s’està 
treballant per dissenyar una Escola de Salut per a dones al barri. 

Carnestoltes, 2015. 

 

Classes d’urdú.  2015. 
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Transversalització de la perspectiva intercultural 

Pel que fa al suport al tècnic del Programa Annisa, s’ha treballat 
conjuntament per transversalitzar les dimensions de la interculturalitat 
amb les quals treballa el Programa BCN Interculturalitat a la quotidianitat 
d’Annisa: participació diversa, reconeixement de la diversitat, interacció 
positiva, igualtat d’oportunitats i sentiment de pertinença. 
 
En aquest sentit, per tal que les dimensions traspuïn a la quotidianitat del 
projecte, s’ha fet una revisió d’objectius i d’activitats per tal que 
responguin a les dimensions esmentades. De cara al 2016, cal elaborar un 
model d’avaluació que inclogui indicadors i altres eines per sistematitzar 
l’avaluació i els resultats del projecte. 
 
D’altra banda i gràcies a la consolidació del projecte com un espai de 
referència i de seguretat per a les dones de les comunitats pakistaneses 
del barri que ha respost en part a una tasca pel reconeixement de la 
diversitat, s’ha apostat per reorientar les activitats cap al contacte amb 
altres serveis, equipaments i persones del barri per tal de fer valer el 
principi d’interacció positiva i de participació diversa. 
 
Finalment, també s’han treballat aspectes vinculats a la posicionalitat de 
la tècnica responsable del Programa Annisa, per tal de consolidar el rol 
de referent al barri i en relació a les comunitats amb l’objectiu de 
dinamitzar-les però no de representar-les. 

Resultats 

En termes de valoració de resultats, el Programa Annisa és un projecte 
que presenta resultats molt positius per diverses raons: 
 

· En primer lloc per l’èxit de la reconversió d’un projecte d’una 
entitat a un servei municipal, no només mantenint les accions que 
el primer desenvolupava, sinó millorant-les –amb les xerrades i els 
processos a serveis– i arribant a una major quantitat de població. 

 
· En segon lloc, perquè a part de l’èxit del projecte per a les dones 

pakistaneses, els serveis i recursos del barri de Besòs-Maresme han 
incorporat una treballadora d’origen pakistanès que, per una 
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banda, suposa la incorporació d’una persona que fa 
d’interlocutora i de referent amb la comunitat i per a la comunitat; 
i per altra banda, suposa un pas important cap a la diversificació 
de la plantilla municipal en termes d’orígens culturals dels 
treballadors i les treballadores. 

 
· En tercer lloc, la metodologia de construcció del projecte ha 

incorporat la mirada intercultural des de l’inici, ja que s’han 
negociat i construït conjuntament amb la comunitat de dones 
pakistaneses del barri tant les necessitats, com les línies i accions 
del projecte. 

 

2.2.2 La família del Costat   

Durant el primer semestre de l’any 2015 la carpeta Acció Intercultural als 
Barris ha treballat en el projecte “La família del Costat” liderat per SOS 
Racisme amb el suport de l’actual Direcció de Drets de Ciutadania i 
Immigració i del Programa Barcelona Interculturalitat. 
 
El projecte, que començà l’any 2014, té l’espai web 
http://lafamiliadelcostat.cat i és una iniciativa importada d’una 
experiència de SOS Racisme a Donostia. Aquest consisteix en la 
celebració d’àpats entre famílies d’orígens culturals diversos amb la 
presència d’una figura dinamitzadora. El projecte té per objectius 
fomentar la interacció positiva entre persones que potser d’altra manera 
no es relacionarien, i generar un ambient càlid i íntim per afavorir el 
reconeixement de la diversitat i la interacció positiva entre persones 
d’orígens culturals diversos. 
 
Durant l’any 2015 s’ha realitzat una campanya comunicativa de ciutat 
vehiculada per “Barcelona Inspira” i amb el missatge “Barcelona casa de 

tothom”. 
 
Pel que fa a la territorialització de “La família del costat”, enguany ha 
continuat a tres districtes més –Sant Martí, l’Eixample i Sants Montjuïc– 
durant el primer semestre. 
 
El setembre del 2015, en el marc de les festes de la Mercè, es realitza 
l’acte de cloenda d’aquest projecte amb la participació d’un important 
número de persones que van participat en aquesta iniciativa. 



 

93 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

 

 
Els principals resultats d’aquest projecte el 2015, són: 
 
a) Pel que fa als agents socials i públics dels barris:  

· 3 districtes participants en el projecte, 10 barris (Eixample, Sants 
Montjuic i Sant Marti), (Sagrada Família, Sant Antoni, Fort Pienc / 
Sants, la Marina, Poble Sec / Poblenou, Sant Marti, Clot Camp de 
l’Arpa, Besos). 

· 8 entitats de barri coorganitzadores. 
· 12 entitats implicades en la coorganització d’alguna activitat del 

projecte. 
· 24 agents territorials implicats en la difusió del projecte. 
· 52 associacions de barri implicades en la difusió del projecte. 
· 4 sessions de formació (de grup) a acompanyants (i a més 3 per 

una o dues persones). 
 
b) Pel que fa a la participació ciutadana, experiències privades (a l’espai 

privat) i a l’espai públic: 
· 26 àpats realitzats 
· 53 famílies participants 
· 29 acompanyants 
· 200 participants 
· 171 persones participants com a famílies el 2015 

 
c) Pel que fa a la visibilització de la voluntat cívica de desenvolupar els 

llaços interculturals entre els veïns i veïnes de Barcelona: 
· 7 actes de difusió 
· 4 accions de difusió destinats específicament a potencials 

acompanyants 
· 3 Acte de Trobada, 80 assistents 
· 1 Acte de Cloenda Assistents acte Mercè: 80  
· 153 punts de repartiment de materials 
· 480 “m’agrades” a Facebook 
· 188 fotografies penjades col·laborativament a Instagram amb 

l’etiqueta #familiadelcostat 
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2.2.3 Posada al servei dels territoris els recursos del 
Programa BCN Interculturalitat: 

 

Barri de Roquetes:  

El barri de Roquetes fou el primer objectiu territorial que es va treballar des 
d’Acció Intercultural als Barris i va ser el territori pilot de l’acció 
intercultural. 
 
Durant l’any 2015 s’ha estat donant suport al PDC amb el projecte “Més 
amb menys”, un projecte enfocat a abordar la situació d’aïllament, de 
sobrecàrregues familiars i de salut emocional delicada de les dones del 
barri a causa de la crisi i de les responsabilitats reproductives i familiars 
que suporten. El projecte té dues branques: la cuina i la costura, que 
s'organitzen a partir de tallers setmanals que suposen un espai de 
seguretat i relació que els hi genera benestar.  
 
L’objectiu de suport al projecte ha sigut donar suport al PDC en la 
dinamització del projecte aportant la perspectiva intercultural en 
l’activitat quotidiana del taller. Finalment, s’ha elaborat un informe 
d’anàlisi i recomanacions amb propostes per transversalitzar la 
perspectiva intercultural a l’activitat. 

 

Barri de la Barceloneta: 

El barri de la Barceloneta va requerir el suport de la línia d’Acció als barris 
per tal de diagnosticar la situació del racisme i la discriminació al barri i 
emprendre mesures al respecte. 
 
D’entrada, s’inicia un procés per identificar els principals rumors i 
estereotips al voltant de la població de contextos culturals diversos del 
barri. Es treballa a partir de grups sectorials – gent gran, comerç (amb un 
estudi previ ja realitzat), i la Taula de convivència del PDC –, amb la 
col·laboració de professionals del barri i amb el suport de la Cooperativa 
Fil a l’Agulla, per tal de fer una primera fotografia de la situació dels 
rumors i estereotips a la Barceloneta. S’elabora un informe i, 
conjuntament amb el PDC, es detallen les línies d’acció que es volen 
emprendre. Les demandes del PDC al Programa BCN Interculturalitat són: 
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· Suport en la transversalització de la perspectiva intercultural als 
projectes “Bon veí bon profit” i “Bon veïnatge amb la gent gran”. 

· Suport en el procés que estan engegant amb el comerç, amb el 
projecte “Barceloneta proa a la mar” per transversalitzar-hi la 
perspectiva intercultural i també per combatre rumors i estereotips 
al barri. 

· Connexió amb els serveis de l’Ajuntament que poden donar suport 
al procés. 

Durant el 2016, si ho valoren necessari des del PDC i la tècnica de barri,  
es treballaran aquests objectius i es definirà una estratègia de treball més 
global amb els diferents agents que van participar en aquest procés 
inicial. 

Barri del Poble Sec 

Al barri del Poble Sec, en col·laboració entre la línia de Formació 
Intercultural i la línia d’Acció als barris, es va dur a terme una formació 
pilot sobre participació diversa. 

El procés es va tirar endavant amb el PDC i va culminar amb la proposta 
de formació sobre participació diversa. Malgrat que no va ser possible fer 
el seguiment de projectes concrets, tal i com la formació plantejava a 
l’inici, l’experiència va contribuir al treball al voltant de la dimensió de 
“participació diversa”, clau en el marc conceptual del Programa BCN 
Intercultural. 

En el futur es pretén treballar temes de participació diversa amb la resta 
de PDC de la ciutat. 

 

Barri del Besòs 

Arrel del treball amb el Programa Annisa, Acció als barris ha anat prenent 
presència al barri del Besòs fent suport i assessorament intercultural als 
projectes i serveis del barri. 

L’any 2015 s’ha estat treballant conjuntament amb el PDC i el Servei 
d’Intervenció a l’Espai Públic en els projectes:  

· “La setmana intercultural” duta a terme per CEPAIM. 
·  “L’Estiu al Besòs”. 
· La taula d’interculturalitat i gènere del PDC. 
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De cara al 2016 s’ha programat treballar en clau interreligiosa des d’una 
vessant comunitària. Per a aquesta nova línia de treball hi haurà la 
col·laboració de l’Espai Avinyó - Llengua i Cultura. 

 

2.2.4 Transversalització de la perspectiva 
Intercultural als serveis i recursos municipals 

Plans de desenvolupament Comunitari:  

Com a encàrrec del Programa Barcelona Interculturalitat i amb 
col·laboració del Departament d’Acció Comunitària, durant el darrer 
semestre del 2014 i bona part del 2015 s’ha dut a terme un procés de 
coneixement i aproximació als Plans de Desenvolupament Comunitari de 
la ciutat de Barcelona. El treball ha tingut els objectius de, per una 
banda, recollir les demandes, necessitats i recursos de la tasca que fan els 
PDC sobre gestió de la diversitat; i per altra banda, d’acostar i posar al 
servei dels PDC els recursos i les eines del Programa BCN Interculturalitat; i 
finalment per dibuixar línies de treball conjuntes entre el Programa BCN 
Interculturalitat i les PDC. 

S’ha elaborat un document que planteja propostes i línies de treball 
durant l’any 2015-2016 enfocades a acostar els recursos del Programa 
BCN Interculturalitat als PDC; oferir formació i assessorament en els 
aspectes que els professionals han assenyalat com a més problemàtics; 
oferir un curs específic sobre participació diversa als PDC amb dues 
experiències pilot per sistematitzar, dur a terme  i  generar espais temàtics 
sobre diversitat per al treball, la trobada i d’intercanvi d’experiències 
entre el Programa BCN Interculturalitat i les persones professionals dels 
PDC. 

En termes de resultats, hi ha, per una banda, el contacte i la visita amb els 
13 PDC de la ciutat. Per altra banda, l’exercici de baròmetre del treball 
dels territoris i dels equips d’acció comunitària en relació a la gestió de la 
diversitat. En tercer lloc, el document final representa un resultat que és, 
alhora, un reflex de la tasca feta i una aposta de treball de cara al futur. 
Finalment, durant l’any 2015, diversos processos que s’han engegat han 
sigut fruit del treball amb els PDC i de la coordinació constant que s’ha 
mantingut amb el Departament d’Acció Comunitària. 
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3. Comunicació 

3.1 Suport a la línia de Projectes Interculturals 

Enguany la feina de suport comunicatiu a l’acció de Projectes 
Interculturals ha seguit les dues línies: 

· Suport als fluxos comunicatius interns. A banda de la permanent 
relació a través de visites presencials i el contacte telefònic i per 
correu electrònic, l’equip tècnic ha disposat d’un paquet de 
presentació de l’acció intercultural del Programa BCN Interculturalitat. 
S’ha distribuït de la següent manera: 

o 22 paquets a les entitats subvencionades. 
o 10 paquets a entitats que han demanat informació sobre el 

Programa.  
 

A mig camí entre la comunicació de caire intern i una comunicació 
més oberta se situen enviaments puntuals via llista de correu com, per 
exemple, informació sobre la publicació de bases de subvencions. 

· Suport als fluxos comunicatius externs. Durant el 2015, l’activitat 
comunicativa que ha traslladat l’acció de Projectes Interculturals a la 
ciutat es pot resumir, classificada segons plataformes, de la següent 
manera: 
o Facebook: 63 entrades de 27 projectes subvencionats; 22 entrades 

de 9 projectes de districte; 2 entrades sobre el Projecte Rossinyol; 1 
entrada sobre el Projecte Imagina’t BCN; 5 entrades sobre 
l’activitat de Barcelona Coral Àsia; 4 entrades sobre l’Aula de 
Teatre Fòrum Casa Àsia; 2 sobre l’Escola Bambú; i 1 entrada sobre 
el projecte Aprenem. Famílies en xarxa. 

o http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/inici: 10 
notícies sobre 8 projectes subvencionats; 9 notícies sobre 6 
projectes de districte; una notícia sobre el Projecte Imagina’t BCN; 
una notícia sobre el Projecte Rossinyol; una sobre el Teatrefòrum 
Intercultural; una sobre l’Escola Bambú; i una notícia sobre el nou 
projecte Aprenem. Famílies en xarxa. 

o Butlletí: 13 notícies de 11 projectes subvencionats; 3 notícies de 3 
projectes de Districte; 5 notícies de BabelÀsia; 3 notícies sobre 
Teatrefòrum de Casa Àsia; i 2 notícies cadascun de Projecte 
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Rossinyol, Imagina’t Barcelona, Barcelona Coral Àsia i l’Escola 
Bambú. 
 

La tasca de difusió dels projectes interculturals de la ciutat és ja una 
realitat consolidada el 2015 i, com s’explica al capítol dedicat a la 
Comunicació Intercultural, s’ha convertit en un dels eixos centrals del 
Programa BCN Interculturalitat. 

Visibilitzar la feina que fa la ciutat ajuda a difondre-la i acostar-la cada 
cop a més veïns i veïnes. En aquest sentit, entitats i districtes valoren molt 
positivament l’ajuda en la difusió, ja que és una manera de potenciar els 
seus projectes a nivell de ciutat.  

El Programa BCN Interculturalitat ja és percebut com a eina de suport i 
assessorament i, a diferència d’anys anteriors, cada cop més entitats 
recorden oferir les seves activitats per ser difoses a través dels canals 
comunicatius del Programa. 

3.2 Suport a la línia d’Acció Intercultural als 
Barris 

El suport comunicatiu a la feina realitzada des d’Acció Intercultural als 
Barris, s’ha centrat principalment en: 

· Suport al projecte la Família del Costa, específicament a la 
Campanya comunicativa: “Barcelona casa de tothom” i a la 
cloenda de tancament del projecte realitzada en el marc de les 
festes de la Mercè. 

· Visibilització a través del web del Programa de les diferents accions 
dutes a terme a nivell de territori. 
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4. Conclusions i reptes de futur 
Aquest 2015 les línies de Projectes Interculturals i Acció Intercultural als 
Barris han començat a treballar en la definició d’una estratègia conjunta 
per tal donar coherència i solidesa a la  nova línia de treball Impulsem la 
Interculturalitat.  

De cara al 2016 es vol acabar de definir aquesta estratègia per tal de 
coordinar i donar força a la tasca que es fa des del Programa a nivell de 
territori.  

Els principals resultats generals al llarg del 2015 es detallen a continuació, 
segons els diferents eixos de treball. 
 

4.1 Resultats Projectes Interculturals: 

Les tasques que es varen iniciar el 2012 amb el suport de la línia de 
Projectes Interculturals han tingut continuïtat i s’han consolidat al llarg 
d’aquests anys, donant com a resultat un coneixement i contacte 
permanent amb els agents de la ciutat que desenvolupen projectes 
interculturals. 

Per donar resposta a les necessitats i propostes sorgides d'aquest treball, 
Projectes Interculturals també ha anat augmentant la seva tasca, que 
actualment s’organitza en les quatre grans línies d'acció esmentades i 
que enguany ha permès treballar amb un total de 98 projectes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectes que ha recolzat Projectes Interculturals al llarg del 2015 (total 98). 
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Aquest nombre ha anat creixent de manera sostinguda al llarg dels 3 
primers anys de funcionament del Programa BCN Interculturalitat i aquest 
últim s’ha mantingut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució del total de projectes que han rebut suport de Projectes Interculturals des del 
2012 al 2015. 

 

 

1.Projectes subvencionats per l’Ajuntament en la línia d’Interculturalitat 
(Yc11). 

El nombre de projectes subvencionats ha augmentat any rere any. 
Aquest augment es deu, per una banda, a l’augment del pressupost de 
la línia Kc11 (2012: 150.000 €, 2013: 160.000 €, 2014: 190.000 €, 2015: 
200.000 €), però també a l’augment de les sol·licituds. 

 
Gràcies al seguiment i coneixement de les entitats, al llarg del 2015 s’han 
intensificat les sinergies entre el Programa BCN Interculturalitat i les entitats 
i associacions que desenvolupen projectes d’interculturalitat a la ciutat. 
Volem destacar especialment el major nombre d'activitats que s’han 
incorporat a la programació de l’Espai Avinyó, que ha passat de 6 a 10. 
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Evolució de les Sol·licituds de Subvencions i Projectes subvencionats del 2012 al 2015. 

 

També cal recalcar la Trobada d’Entitats, que permet l’apropament i el 
coneixement mutu entre les entitats que treballen la interculturalitat a la 
ciutat, responent a una demanda generalitzada de les entitats, que 
necessiten espais comuns per treballar conjuntament. 

De cara al 2016 la tasca amb les entitats subvencionades es planteja de 
continuïtat i consolidació, tot posant èmfasi en: 

· Treball d’avaluació i dels indicadors d’interculturalitat per tal que les 
entitats incorporin el treball de les 5 dimensions de la convivència 
intercultural. 

· Intensificar les sinergies entre les entitats i el Programa.  

 

2.Suport a Programes i Projectes als Districtes. 

Al llarg del 2015 la tasca amb els districtes ha estat de continuïtat i 
consolidació. 

Volem destacar l’exposició i la jornada tècnica que es va organitzar 
conjuntament amb l’Espai Avinyó “Com treballem la diversitat cultural als 
districtes”. 

La jornada tècnica va permetre fer una trobada amb la majoria dels 
Directors de Serveis a les persones i territori dels districtes de la ciutat per 
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debatre sobre la gestió de la diversitat des del territori i posar en èmfasi la 
corresponsabilitat sobre aquesta tasca des de les diferents àrees i 
districtes de l’Ajuntament. 

L’exposició, per la seva banda, ha permès donar a conèixer la tasca que 
es fa des dels districtes a un públic més ampli, ja que actualment està 
itinerant per diferents espais i equipaments de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució nombre de projectes de districte del 2012 al 2015. 

 

 

3.Projectes impulsats per la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 
Immigració 

Pel que fa als projectes impulsats des de la Direcció de Serveis Drets de 
Ciutadania i Immigració, volem destacar la consolidació d’alguns, com 
és el cas del Projecte Rossinyol, l’Aula de Teatre Fòrum Intercultural, la 
Barcelona Coral Àsia, l’Escola Bambú i Babel Àsia. 

Però sobretot remarcar l’inici d’un nou projecte en col·laboració amb 
Casa Àsia, Aprenem famílies en xarxa, que ha tingut molt bona rebuda i 
que esperem consolidar i ampliar al llarg del proper any. 
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Evolució del nombre de 
projectes impulsats per la 

Direcció de Serveis de Drets de 
Ciutadania i Immigració del 

2012 al 2015.  

 

 

 

 

El gran repte del 2016 se centrarà en el col·lectiu de joves, que serà un eix 
transversal de treball de tot el Programa. Des de Projectes Interculturals es 
treballarà: 

· Potenciant i enfortint els projectes que treballen amb joves, 
especialment el Projecte Rossinyol i Aprenem famílies en xarxa. 

· Donar continuïtat a la línia de Joventut i Interculturalitat, tornant a 
impulsar el grup motor i coordinant la tasca d’aquest amb la resta de 
línies del Programa, ja que serà un eix de treball transversal i prioritari. 

 

 

4.Comunicació. 

Al llarg del 2015 s’ha consolidat la tasca de comunicació del Programa a 
les entitats i districtes que desenvolupen projectes interculturals a la ciutat. 

S’ha vist un augment de les publicacions, principalment a Facebook. 
Aquest fet és gràcies a la major recollida d’informació del projectes, que 
ens fan arribar les pròpies entitats i districtes, i mostra que coneixen i 
valoren el recurs que els ofereix el Programa.  
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Evolució del nombre de notícies de projectes amb suport de Projectes 

interculturals del 2013 al 2015. 

Volem destacar també l’augment significatiu de les publicacions al web, 
que mostren l’eficàcia de l’estratègia que se segueix des de la línia de 
comunicació, amb una major planificació de les publicacions a llarg 
termini. 

Aquesta augment generalitzat el podem atribuir, també, a la tasca de 
Projectes Interculturals d’oferir els serveis de difusió del Programa, i al 
creixement de les plataformes virtuals que cada vegada són més 
conegudes arreu de la ciutat. 

Els reptes comunicatius del 2016 són: 

· Sistematitzar la recollida d’informació per a la difusió d’activitats. 
· Planificació anual de difusió de tots els projectes que reben suport. 
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4.2 Acció Intercultural als barris 

 

Impuls i creació de nous projectes amb enfocament intercultural: 

Programa Annisa 

· S’ha consolidat el Programa Annisa com a projecte de referència 
de les comunitats pakistaneses del barri del Besòs. Es mantenen les 
més de 30 dones que assisteixen a les activitats fixes. 

· S’ha consolidat el projecte Annisa com un projecte amb 
perspectiva intercultural articulat en base a les 5 dimensions claus 
del programa: participació diversa, interacció positiva, 
reconeixement de la diversitat, igualtat d’oportunitats i sentiment 
de pertinença. 

· S’ha consolidat el rol de referent de la tècnica responsable del 
Programa Annisa. La tècnica ha de tenir l’objectiu de dinamitzar 
les comunitats pakistaneses, i en cap cas ha d’actuar com a 
representant d’aquestes. 

· S’ha aconseguit posicionar la tècnica del Programa Annisa en el 
marc de l’equip del Districte de Sant Martí, com un recurs a ser 
tingut en compte. En dues ocasions se l’ha citat a la taula de 
seguretat del Districte per abordar temes del barri del Besòs, se l’ha 
convidat a presentar el projecte a l’equip de professionals i se la 
inclou en els esdeveniments i formacions per als tècnics referents 
del barri. 

 

La família del costat 

Aquesta iniciativa ha estat molt ben valorada per les entitats que han 
participat des del territori com a col·laboradores de l’acció.  Ha facilitat 
el poder aprofitar de millor manera alguns espais ja creats. 

Un altre aspecte destacat d’aquest projecte ha estat la seva elevada 
flexibilitat, qüestió clau per poder facilitar la participació de la ciutadania. 
D’una banda, s’ha intentat obrir tot el ventall possible de participació, 
sense canviar la proposta d’acció. En aquest sentit, el fet de redefinir el 
concepte de família, i insistir en la idea que pot ser un grup de tres amics, 
decanta una persona de participar en la proposta o deixar de fer-ho. 

És el cas també de la proposta de fer arribar el projecte pel coneixement 
entre famílies de dues escoles properes, o en un altre cas la proposta 
d’apropament de famílies dins de la mateixa escola, i augmentar la 
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participació en la mateixa a traves de la participació en aquest altre 
projecte. 

A l’espai Carme Gómez també s’ha redefinit amb el programa BCN 
Interculturalitat passant l’activitat a un àpat en un espai comú, però 
organitzat en taules petites amb acompanyants, per tant generant un 
cert espai privat. Aquest format ha permès augmentar el coneixement 
mutu entre les tres associacions de dones i també amb les tècniques que 
comparteixen l’espai.  

 

Posada al servei dels territoris els recursos del Programa BCN 
Interculturalitat 

· S’ha consolidat la tasca d’assessorament d’Acció Intercultural als 
barris de Barcelona, en especial incidència als territoris on hi ha 
Plans de Desenvolupament Comunitari (Besòs, Barceloneta, Poble 
Sec). 

· S’ha consolidat l’encàrrec que ha de tenir la línia d’Acció 
Intercultural als territoris: actuar com un recurs d’assessorament, 
connexió amb d’altres recursos i referència tècnica per a temes de 
gestió de la diversitat. 

· En el cas concret del Besòs, s’ha posicionat el Programa BCN 
Interculturalitat com un recurs vàlid per assessorar professionals i 
tècnics de tots els rangs al Districte i al barri. 
 

Transversalització de la perspectiva Intercultural als serveis i 
recursos municipals 

 
Plans de Desenvolupament Comunitari 

· S’ha enllestit l’informe “La perspectiva intercultural als Plans de 
Desenvolupament Comunitari de Barcelona” a data de setembre 
del 2015. 

· La tasca de visita i contacte amb els Plans de Desenvolupament 
Comunitari ha donat resultats tant en termes de treball conjunt als 
territoris, com en el fet de posicionar el Programa BCN 
Interculturalitat com un recurs vigent –puntual o de procés- per a la 
gestió de la diversitat. 

· S’han mantingut espais de coordinació permanent amb el 
Departament d’Acció Comunitària per tal de seguir amb les 
col·laboracions entre ambdós Programes i respondre a les 
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necessitats dels projectes comunitaris en matèria de gestió de la 
diversitat. 

 

Reptes de futur 
 
Els principals reptes de cara al 2016 són: 

· Consolidar l’acció intercultural als territoris com un recurs arrelat al 
teixit professional dels barris i districtes de la ciutat augmentant, en 
la mesura de les possibilitats del Programa, els barris d’acció. 

· Pensar estratègicament els projectes interculturals als Districtes de 
la ciutat, conjuntament amb la línia de Projectes Interculturals per 
tal d’adequar-los a les necessitats dels territoris. 

· El gran repte del 2016 serà sens dubte idear des d’Impulsem la 
Interculturalitat una estratègia més coherent i cohesionadora del 
treball a llarg termini de la perspectiva intercultural amb els 
districtes: 

· Treball de formació amb els agents del districte 
· Diagnòstic de necessitats 
· Anàlisi de les accions vigents 
· Planificació d’un pla de treball 2016-2019 
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4.  

Formació i 

Recursos
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1. Presentació 

1. 1 Què és la línia de Formació i Recursos? 

Formació i Recursos és la línia d’acció del Programa BCN Interculturalitat 

que vol acostar la perspectiva intercultural i la sensibilització antirumors 
als diferents àmbits professionals i socials de la ciutat (entitats, 
equipaments, serveis, mitjans de comunicació, ciutadania en general, 
etc.) a través d’una oferta gratuïta i de qualitat de recursos formatius i de 
sensibilització que són, principalment: 

· Formació Intercultural. 
· Formació Antirumors. 
· Catàleg d’Activitats Antirumors. 

 
La línia de Formació i Recursos vol ser una estratègia de sensibilització, 
d’aportació d’eines i coneixements, i de seguiment perquè persones de 
diferents àmbits i sectors, professionals i socials, incorporin la perspectiva 
intercultural a la seva tasca diària. 
 

 

2. Formació i recursos i la seva 
acció el 2015. 

En aquest apartat, nomes s’explica l’acció realitzada a través de la 
Formació Intercultural.  La Formació antirumors i el Catàleg d’Activitats 
antirumors s’expliquen al capítol de l’Estratègia BCN Antirumors. 

1. Formació Intercultural: 

Formació Intercultural és la línia d’acció del Programa BCN 
Interculturalitat, engegada el 2014, que treballa per acostar la 
perspectiva intercultural a diferents àmbits professionals i socials de la 
ciutat. 
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La formació intercultural vol, en general, donar resposta a la pregunta: 
“Com ho faig perquè la interculturalitat s’incorpori transversalment a la 

meva feina i quins beneficis en puc treure?”. 

 

1.1. Dades globals 

A continuació es presenten les dades globals de l’activitat de la línia i el 
seu impacte quantitatiu al llarg del 2015: 

Nombre total d’accions formatives 2015. 

 

 

Nombre total de participants per tipus d’acció 2015. 
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1.2. Formacions impulsades pel Programa BCN 
Interculturalitat. 

1.2.1. Curs “Disseny de projectes amb perspectiva 
intercultural”. 

Es tracta d’una proposta formativa adreçada a professionals 
d’equipaments públics de proximitat i d’entitats de la ciutat. El programa 
formatiu s’ha plantejat amb els objectius següents:  

· Proporcionar el marc de referència de les polítiques públiques 
interculturals de Barcelona. 

· Incorporar la perspectiva intercultural com a model de gestió 
de la diversitat en tots els àmbits de treball. 

· Desenvolupar competències i habilitats pel disseny i gestió de 
projectes interculturals. 

Continguts 

Els continguts que es treballen a la formació són: 

· Una contextualització de les polítiques interculturals de 
Barcelona. 

· Introducció als principals conceptes relacionats amb la 
interculturalitat. 

· Una introducció pràctica a la comunicació intercultural i a les 
principals competències interculturals. 

· Treball i reflexió entorn d’indicadors d’interculturalitat, a partir 
d’exemples reals.  

· Treball grupal de creació de projectes interculturals. 

Actualment, aquesta proposta formativa té una durada de 14 hores 
repartides en 4 sessions de 3,5 hores.  
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Dades 

Durant el 2015 s’han realitzat 3 edicions, on hi han participat un total de 
78 persones, de les quals 61 han obtingut el certificat. Això és el 78,2%, un 
percentatge que considerem molt positiu tenint en compte que és una 
formació oberta a professionals en general i que l’han de compaginar 
amb la feina i la seva tasca a les entitats.  

Cal destacar també la demanda i l’interès que suscita el curs. Totes les 
edicions s’omplen de pressa, i sovint hi ha més persones inscrites que 
places ofertes.  

Aquest quadre mostra les dades sobre persones inscrites i persones 
admeses al curs i nombre de certificats emesos:   

Edicions 2015 
Nº de 

persones 
inscrites 

Nº de 
persones 

participants 

Nº de 
persones 

que reben 
certificats 

Percentatge 

Febrer 67 27 21 77,7% 

Maig 42 25 21 84% 

Octubre 48 26 19 73% 

Total 157 78 61 78,2% 
Nombre d’inscrits, participants i percentatge de persones que han rebut certificat 
2015. 

 
Perfil professional 

Pel que fa al perfil de les persones destinatàries, un 51,2 % provenia 
d’entitats i un 48,7% d’equipaments. Aquest percentatge, força equilibrat, 
es valora molt positivament perquè aconseguir que els professionals 
d’equipaments mostrin interès pel tema i s’apuntin a la formació és força 
més difícil. A més a més, és un pas molt important de cara a 
transversalitzar la perspectiva intercultural a la  seva tasca quotidiana. 

Enguany, per arribar als professionals d’equipaments s’ha fet més esforç 
en la difusió, especialment en l’última edició de l’any, i s’han adaptat els 
horaris a la demanda dels professionals d’equipaments. Arran de la 
presentació de la formació el desembre del 2014 als professionals del 
Centre d’Informació i Assessorament Juvenil i dels Punts d’Informació 

Juvenil, va sorgir l’interès per part de molts de fer la formació. Finalment, a 
l’última edició es va fer la difusió del curs conjuntament. Va ser prou 
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efectiva, ja que el 42,3% dels professionals d’equipaments provenien 
d’equipaments juvenils. 

Pel que fa la tipologia d’entitats i d’equipaments, es pot veure l’equilibri 
citat anteriorment entre la participació de professionals tant 
d’equipaments com d’entitats.  

 

Nombre d’entitats, equipaments i serveis que han fet la formació, segons tipologia 2015. 

Pel que fa a la participació d’entitats, la gran majoria són entitats socials 
que treballen ja la diversitat, la interculturalitat o que tenen persones de 
contextos culturals diversos com a usuàries. Com es pot veure al gràfic, 
també destaca la participació d’associacions de col·lectius d’origen 
divers. 

Pel que fa a la participació d’equipaments, els centres cívics, de barri o 
centres culturals, i els equipaments i serveis infantils i juvenils són els que 
més han participat en la formació, ja que són equipaments que 
programen contínuament activitats i són els que veuen més clara 
l’aplicació dels continguts tractats al curs. 

Per la tipologia d’entitats i equipaments participants, es pot concloure 
que la majoria de les persones participants són professionals de l’àmbit 
social, cultural i del treball comunitari.  
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Si ens fixem en el càrrec que ocupen dins de l’entitat o equipament, ens 
trobem que la majoria tenien un perfil tècnic (39%), seguit d’un perfil de 
director o coordinador i responsable (24%). El següent gràfic en mostra la 
distribució: 

Percentatge de participants segons el càrrec professional que ocupen 2015. 

Aquest any, el percentatge de personal tècnic ha augmentat 
lleugerament en detriment dels coordinadors, responsables i directors. 
També s’ha observat un augment dels professionals que fan tasques 
d’informació i dinamització. Per tant, les persones que fan la formació són 
els professionals que directament podran aplicar els continguts tractats al 
curs. 

També, però, és important seguir mantenint alt el nombre de 
coordinadors, responsables i directors, ja que són els qui poden 
transmetre el treball amb perspectiva intercultural als seus equips de 
professionals.  És clau que els caps incorporin la perspectiva, perquè això 
facilita un treball més transversal i una obertura cap a un públic nou. 

Participació per sexe 

De totes les persones participants un 75% han estat dones. Enguany, la 
participació de dones ha baixat una mica respecte de l’any passat (que 
era del 81%). Tot i així, la diferència entre la participació d’homes i de 
dones encara és massa gran. 
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Percentatge de participació per sexe 2015. 

Participació per origen 

Com es pot veure al gràfic, la majoria de les persones que van rebre el 
certificat són persones autòctones (70%).  

 

 

Percentatge de participació segons l’origen 2015. 

En aquesta formació és especialment difícil promoure la participació de 
persones de contextos culturals diversos, perquè els llocs de treball dels 
equipaments públics majoritàriament estan ocupats per persones 
autòctones, i mentre no es contractin més persones d’altres orígens, serà 
difícil que als cursos hi hagi més diversitat cultural. 
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La taula següent mostra l’assistència per país d’origen: 

Percentatge de participants amb certificat distribuïts segon origen 2015. 

 

Com es pot veure, pràcticament totes les persones d’origen estranger  
que han fet la formació provenen de l’Amèrica Llatina. Els participants 
del nord d’Àfrica representen el 7% i els d’Europa, el 3%. 

De cara a l’any vinent caldrà prendre estratègies més adients per 
diversificar més el percentatge de participants d’orígens diversos. 

Valoració de les formacions 

Puntuació global de la formació 

La formació en general ha estat ben valorada, especialment a la primera 
i a l’última edició. Si fem una mitjana global del conjunt de les edicions, 
gairebé el 50% de les persones formades han donat una puntuació de 4 
sobre 5. 
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Sempre es fa un seguiment acurat de la formació. En detectar que la 
segona edició no va ser prou ben valorada (el 50% va donar un 3 sobre 5; 
un 33,3% un 4 sobre 5), es va fer un canvi de plantejament de la formació 
i de l’equip de formadors per tal que s’ajustés a les demandes dels 
participants dels cursos.  

La tercera edició ha estat la més ben valorada, com es pot veure al 
gràfic de sota, més de la meitat la va puntuar en un 5 sobre 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Seguiment futur 

A l’avaluació es pregunta a les persones formades quin tipus de recurs 
consideraria útil després de fer la formació, per tal de poder incorporar la 
perspectiva intercultural al seu context.  
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L’oferta de recursos és: 

- Rebre seguiment o assessorament per part del Programa BCN 
Interculturalitat en aspectes relatius a l’aplicació de la perspectiva 
intercultural. 

- Fer formació addicional. 

- Intercanviar experiències i bones pràctiques. 

- Fer servir els recursos, materials i activitats que ofereix el Programa 
BCN Interculturalitat. 

No es tracta d’una pregunta de resposta única si no que es pot triar més 
d’una opció. Amb això, el recurs més valorat ha estat Fer formació 

addicional, opció triada pel 75,9% dels participants. El segon recurs, amb 
una mitjana del 69,4%, ha estat Intercanviar experiències i bones 

pràctiques. 

En aquest sentit, és un indicador positiu que en dues de les tres edicions el 
grup hagi demanat poder compartir els contactes de totes les persones 
participants, on s’informa d’activitats i accions formatives i es 
comparteixen materials relacionats amb la interculturalitat. 

D’altra banda, de cara al 2016 es treballarà en una sessió d’intercanvi 
d’experiències i bones pràctiques, tal com van proposar els participants 
en totes les edicions. 

Així mateix, seria important treballar en una estratègia de seguiment per 
donar resposta a les necessitats posteriors a la formació. És necessari un 
seguiment per valorar en quina mesura les entitats i equipaments estan 
incorporant la perspectiva intercultural, de quina manera ho estan 
treballant i per poder conèixer les experiències interculturals que se’n 
puguin generar. 
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1.3. Formacions impulsades des del 
Programa BCN Interculturalitat conjuntament 
amb altres agents. 

1.3.1 Formació “Apropament a la comunitat pakistanesa”. 

Es tracta d’una formació organitzada conjuntament amb el Departament 
de Serveis del Territori del districte de Sant Andreu.  

 

La formació es va adreçar a 
professionals de serveis 
socials, d’equipaments i 
d’altres serveis del districte de 
Sant Andreu. Se’n van fer 2 
edicions, de 8 hores cada 
una, i hi van participar un 
total de 55 professionals.  

 

La valoració de les formacions és bona. Un 50,1% la va puntuar en un 4 
sobre 5 i el 30,7% en un 5 sobre 5. El punt més feble que va tenir va ser el 
poc aprofundiment a l’hora de treballar situacions i casos particulars dels 
professionals. Tot i que sí que es va contemplar una part pràctica, 
aquesta aportava eines generals a tenir en compte en qualsevol situació. 

1.3.2. Curs “Com podem incorporar la diversitat cultural 

als espais de participació del barri?”. 

És una formació organitzada conjuntament amb el Pla Comunitari del 
Poble Sec. Es tractava d’una prova pilot per veure com, a través de la 
formació, es podia incidir a promoure la participació de persones diverses 
a l’estructura de les entitats i dels espais de participació del barri. Es va fer 
una edició de 12 hores i hi van participar 10 persones de diferents entitats 
del barri. 
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La formació que es va plantejar contemplava dos processos: el primer, la 
part formativa, i el segon, una part de seguiment a entitats. Tot i que el 
segon no es va poder fer, la valoració que les entitats van fer de la 
formació va ser prou positiva. El 50% la va puntuar amb un 4 sobre 5, però 
el 33% la va puntuar amb un 3 sobre 5.  

En la valoració tècnica vam detectar força mancances en aquesta 
formació pilot: principalment, la dificultat de sistematitzar i de traslladar 
com entenem la participació, i la dificultat d’aportar eines concretes 

viables per a les entitats per promoure la participació diversa. 

El més ben valorat de la formació per les persones participants va ser la 
part de conceptualització de la interculturalitat i l’última sessió de DAFO 

en termes de participació diversa, que es va fer a nivell individual, 
d’entitat i de barri. 

 

1.3.3. Curs “Intervenir i treballar amb mirada 

interseccional”. 

És un curs organitzat conjuntament pel 
Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones i pel Programa BCN Interculturalitat 
fruit del procés de treball conjunt i de 
col·laboració iniciat el 2014. 
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Va ser una formació pensada per als professionals dels PIADS1 i del 
Programa de Noves Famílies2. Se’n van fer 2 edicions de 12 hores cada 
una, per assumir l’elevada demanda per participar al curs que hi va 
haver. Hi van participar un total de 35 professionals, dels quals 28 van 
obtenir el certificat. 

Les persones participants la van valorar positivament: gairebé el 70% de 
les participants la va puntuar en 4 sobre 5. Qualitativament el que van 
valorar més bé va ser: 

- La iniciativa d’agrupar els professionals de PIADS i Noves Famílies 
amb la voluntat d’establir sinergies i de promoure un treball entre 
serveis més coordinat. 

- L’eina interseccional per tenir una altra mirada a l’hora d’atendre 
els casos i situacions. 

De cara al 2016 se seguirà treballant en formacions sobre 
interseccionalitat. Una prioritat seran les treballadores i treballadors de 
l’Ajuntament, per tal que comencin a conèixer la mirada interseccional i 
es comenci a reflexionar sobre com incorporar-la a la realitat de cada 
equip i projecte.  

 

1.4. Formacions impulsades per altres agents amb 
el suport del Programa BCN Interculturalitat. 

1.4.1. Curs “Atenció a la diversitat cultural”.  

És el curs adreçat a les treballadores i treballadors municipals,  impulsat 
pel Departament de Desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona, en 
el qual el Programa BCN Interculturalitat ha donat suport sobre 
continguts. 

Enguany se n’han fet 2 edicions de 20 hores cada una i hi han participat 
un total de 38 persones. 

 

 

                                                 
1 Punt d’Informació i Atenció a les Dones. 
2 De la Direcció de Serveis d’Immigració i Acollida. 
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1.4.2. Formacions sobre perspectiva intercultural en 
l’àmbit comunicatiu. 

· Taller d’assessorament comunicatiu adreçat a entitats 
relacionades amb la diversitat cultural. Hi van participar 35 
persones. Va ser un taller impulsat per Diverscat en acció amb el 
suport del Programa BCN Interculturalitat.  

 

· Curs “Comunicar la diversitat” adreçat a entitats relacionades 
amb la diversitat cultural. Hi van participar 23 persones. Va ser un 
taller impulsat per Diverscat en acció amb el suport del Programa 
BCN Interculturalitat.  

1.5. Formacions ofertes pel Programa BCN 
Interculturalitat a demanda. 

1.5.1. Curs “Atenció a la diversitat cultural”. 

Es van realitzar a demanda de BSM Serveis Municipals dues càpsules 
de 4 hores cada una adreçades a l’equip d’agents cívics de 
l’Ajuntament de Barcelona. Hi van participar un total de 27 agents 
cívics. 
 

3. Comunicació. 
La comunicació de la línia de formació intercultural s’ha basat, per una 
banda, en la difusió que es fa del cursos oberts a professionals, com ara el 
de “Disseny de projectes amb perspectiva intercultural”, i, per l’altra, en la 
difusió dels recursos del Programa que també es fa durant les sessions de 
formació. 

Pel que fa a la difusió del curs “Disseny i desenvolupament de projectes 
amb perspectiva intercultural”, en totes les edicions s’han fet enviaments 
als contactes d’entitats i equipaments de la base de dades del Programa 
BCN Interculturalitat i s’ha penjat el programa de formació al web  
www.bcn.cat/interculturalitat. A banda d’això, des de cada línia també 
s’ha fet difusió específica i més personalitzada a: 

· Entitats subvencionades i no subvencionades.  
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· Professionals d’entitats i equipaments de territoris on el Programa hi 
té més presència (Sagrada Família, Besòs, Ciutat Meridiana i Poble 
Sec, principalment). 

· A les persones dinamitzadores d’activitats del Catàleg Antirumors i 
a les entitats de la Xarxa BCN Antirumors. 

· A persones d’equipaments i entitats que col·laboren en la 
programació d’activitats de l’Espai Avinyó i en l’estratègia 
d’apropament als centres cívics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vegada, durant el curs, es dedica una bona part de la primera sessió 
a presentar les línies del Programa BCN Interculturalitat i, concretament, 
dels recursos de què disposa. Així mateix, s’han lliurat diferents materials: 
dossier del Programa, programació de l’Espai Avinyó i el programa 
d’altres formacions antirumors (en cas que n’hi hagués properament). 
També es facilita el contacte amb el Programa, el web i les xarxes socials. 
De cada un dels materials, se n’han lliurat uns 70 exemplars. 

En la resta de formacions, la difusió es fa principalment per mitjà del servei 
o departament amb el qual s’impulsen i, a més, el Programa BCN 
Interculturalitat les ha fet visibles amb algunes notícies penjades al web 
www.bcn.cat/interculturalitat. 
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4. Conclusions. 
El balanç de la línia de formació 
intercultural, en termes generals, en 
aquest dos anys de funcionament 
és positiu. S’ha augmentat el 
nombre de participants i l’oferta 
formativa en comparació a l’any 
2014.  Això vol dir que, si bé és una 
línia nova dins del Programa, va 

agafant força i es va transformant en un recurs clau per transversalitzar  la 
interculturalitat.  

En termes específics, el balanç del segon any de funcionament 
d’aquesta línia també és molt positiu. S’han pogut organitzar diverses 
accions formatives i donar suport a d’altres. A més, aquestes accions 
cada vegada són més multidisciplinàries i cobreixen més diversitat de 
temes relacionats amb la interculturalitat i la gestió de la diversitat. 

Així mateix, “Formació intercultural” s’ha seguit perfilant com una línia 
d’acció clarament enfocada a oferir formacions per a professionals i 
personal tècnic, tant d’entitats com d’equipaments i serveis municipals. 

L’alta demanda de formacions per part d’altres departaments de 
l’Ajuntament i l’alta participació de professionals a les formacions és un 
aspecte molt positiu que reflecteix el creixent interès i la necessitat de fer 
formacions relacionades amb la interculturalitat. 

També hi ha aspectes que cal seguir treballant. Els continguts se seguiran 
revisant, com fins ara, per adaptar-se als perfils i necessitats dels 
participants. A més a més, és important seguir mantenint un alt 
percentatge de participació de professionals provinents d’equipaments 
de la ciutat, però, al mateix temps, arribar a un perfil més divers de 
participants a les formacions, especialment de persones africanes i 
asiàtiques. 

Finalment, la línia de formació intercultural ha mostrat la capacitat 
d’oferir formacions a diferents nivells professionals, és a dir, amb una 
mirada més tècnica i orientada a projectes, i, alhora, també formacions 
totalment aplicades a la intervenció i atenció directa a persones.  

 

Dades evolutives de la formació 

intercultural 

Any 
Nombre de 

participants 

Edicions 

formatives 

2014 174 11 

2015 277 14 

Total 451 25 
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4.1. Reptes pel 2016. 

El 2016 l’estratègia de la línia de formació intercultural seguirà centrada 
en impulsar formacions per a professionals conjuntament amb diferents 
agents de la ciutat i en potenciar el seu paper clau en la 
transversalització de la perspectiva intercultural de cara als professionals 
de l’administració i de les diverses entitats de la ciutat. 

· El curs de “Disseny i desenvolupament de projectes amb 
perspectiva intercultural” seguirà oferint-se, però adequant-se 
també a la demanda que hi hagi. 

· Es donarà continuïtat a les formacions pilot iniciades el 2015 sobre 
interseccionalitat i participació diversa. Pel que fa a la 
interseccionalitat, es prioritzarà la formació als treballadors de 
l’Ajuntament, i pel que fa a abordar la participació diversa, es 
reconvertirà la formació amb algun format més de reflexió i 
intercanvi de bones pràctiques. 

· Es potenciaran les formacions sobre comunitats, ja que hi ha una 
creixent demanda per part de professionals que fan atenció 
directa. Es potenciarà especialment en col·laboració amb l’Espai 
Avinyó, a través del cicle “Coneguem els veïns i les veïnes de...”. 

De cara al 2016 és important destacar l’inici de noves accions formatives 
atenent la realitat actual: s’iniciaran tallers de sensibilització sobre el 
refugi per a agents antirumors formats i professionals que hagin fet 
formació amb el Programa BCN Interculturalitat. 

Finalment, i en relació amb el tema transversal del Programa BCN 
Interculturalitat sobre “Joventut i interculturalitat”, la línia de formació 
intercultural impulsarà un projecte formatiu pilot d’1 any adreçat a joves 
de contextos culturals diversos que vulguin ser dinamitzadors d’accions 
interculturals, a la vegada que vol ser, també, una formació de 
capacitació dels joves  i d’acompanyament en tot el procés. 
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5. 
Estratègia BCN 

Antirumors 
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1. Presentació 

1.1. Què és l’Estratègia BCN Antirumors? 

L’Estratègia BCN Antirumors és una de les línies d’acció del Programa BCN 
Interculturalitat; programa impulsat per la Direcció de Serveis de Drets de 
Ciutadania i Immigració de l’Ajuntament de Barcelona. 

Neix el 2010, davant la constatació, durant el procés participatiu 
d’elaboració del Pla BCN Interculturalitat1, que un dels elements principals 
que dificulta la convivència en la diversitat és el desconeixement de 
l’altre. Aquest desconeixement sovint es transforma en por o recança i es 
manifesta a través dels rumors, prejudicis i estereotips. 

Aquesta realitat és la que defineix l’objectiu de l’Estratègia:  

Aturar i desmuntar els rumors, prejudicis i estereotips sobre diversitat 
cultural per prevenir les actituds racistes i les pràctiques discriminatòries i 
per avançar cap a una convivència intercultural cohesionada, finalitat 
última del programa.  

Per aconseguir aquest objectiu, conscients de la importància que la 
ciutadania, les entitats i l’administració treballin plegades en la 
construcció conjunta d’una ciutat on tothom es reconegui i sigui 
reconegut, des de l’Estratègia es generen eines i recursos que promouen i 
faciliten la tasca antirumors:  

 

§ Formació Antirumors: Facilita eines per al treball, la gestió i el 
tractament d'estereotips i rumors sobre diversitat cultural.  

§ Catàleg d'Activitats Antirumors: Ofereix gratuïtament a entitats, 
serveis, equipaments, i centres educatius de Barcelona un seguit 
d’activitats que, de manera lúdica i emprant diferents 
metodologies (teatrefòrum, tallers, xerrades, espectacles, etc.), 
inciten a la reflexió entorn dels rumors, prejudicis i estereotips. 

§ Materials i publicacions antirumors: L’Estratègia ha generat 
materials amb contingut antirumors com gots reutilitzables, xapes, 
sotagots o tovalles, que s’han distribuït en moments i espais 
estratègics de la ciutat. Entre les publicacions antirumors, cal 
destacar el “Manual per combatre rumors i estereotips sobre 

                                                 
1 http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/plans-treball-accio 



 

130 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

diversitat cultural a Barcelona”, el desplegable descriptiu de la 
Xarxa BCN Antirumors, la “Guia pràctica de l’agent antirumors”, i 
els diversos capítols del còmic "Blanca Rosita Barcelona".  

§ Recursos audiovisuals: S’han creat campanyes virals i vídeos 
antirumors que es difonen per les xarxes socials i els mitjans de 
comunicació. 

L’Estratègia BCN Antirumors és, per tant, una estratègia preventiva, 
comunicativa i d’acció social, que s’articula al voltant de tres eixos de 
treball: participació, sensibilització i comunicació, des d’on es realitzen 
accions  a i amb la ciutat de Barcelona. 
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Algunes de les característiques més destacades d’aquesta política 
pública són la innovació, la flexibilitat i l’adaptabilitat; això ha permès 
implicar diferents sectors estratègics (comerç, educació, salut), 
ciutadania no organitzada, i generar sinergies de treball i col·laboració 
amb la base associativa de la ciutat, entre d'altres.  

L’Estratègia BCN Antirumors s’ha convertit en un referent a nivell 
europeu perquè ha aconseguit fer de la cohesió social una tasca 
compartida. Una tasca que, ara per ara, compateixen els més de 1.000 
agents antirumors formats, les més de 11.000 persones que han 
participat en alguna activitat antirumors, i gairebé un miler de persones i 
entitats que formen part de la Xarxa BCN Antirumors. 
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2.  L’Estratègia BCN Antirumors 
i la seva acció el 2015 
Durant el 2015, l’Estratègia ha reforçat els seus eixos de treball, ampliant 
el seu marc d’acció i consolidant els projectes iniciats el 2014 en 
diferents territoris de la ciutat.  

 A continuació, es presenten de forma gràfica dades globals d’impacte 
quantitatiu de l’Estratègia BCN Antirumors. 

 
 
Participants en iniciatives de l’Estratègia BCN Antirumors l’any 2015. 
 

 
 
Activitats i accions impulsades des de l’Estratègia BCN Antirumors l’any 2015. 
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Les accions realitzades el 2015 des de l’Estratègia BCN Antirumors  
contribueixen a la consecució dels objectius finals del Programa BCN 
Interculturalitat i s’organitzen en base als eixos de treball definits 
anteriorment: Participació, Sensibilització, Comunicació. 

Participació 

La majoria d’accions i projectes que es recullen en aquest eix són 
propostes que neixen del treball conjunt amb la Xarxa BCN Antirumors.  
 
Les funcions que l’Oficina tècnica desenvolupa en el marc de la Xarxa 
són:  

 
· Dinamitzar els diferents grups de treball i espais de participació de 

la Xarxa BCN Antirumors (XBCNA). 
· Facilitar els recursos tècnics, materials i econòmics necessaris per 

desenvolupar les accions que s'impulsen des de la XBCNA.  
· Donar suport a nivell organitzatiu i comunicatiu.  
· Fer de pont amb la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 

Immigració.  

1. La Xarxa BCN Antirumors 

La Xarxa BCN Antirumors (XBCNA) és una xarxa oberta a tothom que es 
constitueix l’any 2010 per donar resposta a la demanda ciutadana de 
treballar conjuntament per afavorir una convivència intercultural, lliure 
de rumors. 

Es tracta de rumors basats en prejudicis i estereotips que dificulten la 
convivència i la cohesió social perquè són el germen d’actituds racistes, 
pràctiques discriminatòries i discursos populistes que fomenten la por i la 
desconfiança.  

La Xarxa BCN Antirumors entén la diversitat com a riquesa i treballa per 
consolidar un discurs fonamentat en els principis d’equitat, 
reconeixement de la diversitat i  interacció positiva. 

Actualment, la Xarxa està composada per 852 membres, dels quals 347 
són entitats i 505 són persones a títol individual, més l’Ajuntament de 
Barcelona.   
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D’aquestes 347 entitats, una gran majoria desenvolupa una part 
important de les seves  accions en els territoris on es troben ubicades, tal 
i com s’especifica en el següent gràfic, mentre que la resta ho fa a nivell 
de ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’estructura en diferents espais i nivells de participació, tots ells 
indispensables pel bon funcionament i consolidació de la XBCNA. 

 
Com es pot participar en la Xarxa? 

a) Participant en el desplegament i seguiment del Pla d'Acció de la 
XBCNA a través dels diferents grups i comissions de treball:  grup de 

formació, comunicació o territori i comissió directora.  
b) Realitzant accions antirumors en el marc de pròpia entitat i participant 

en les accions impulsades des de la pròpia XBCNA.  
c) Participant als espais d'intercanvi i coneixement mutu, així com a les 

plenàries i a les jornades de treball. 
d) Rebent la informació i fent difusió sobre el funcionament i les 

campanyes de sensibilització que s’impulsen des de la XBCNA. 

 

 

Des del seu naixement, la Xarxa ha impulsat actuacions encaminades a 
assolir els objectius marcats de forma compartida; però l’any 2012, 

Entitats XBCNA per Districtes.  2015 
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davant la necessitat d’estructurar de forma més estratègica les accions 
a desenvolupar, va definir el seu  primer pla d’acció (2012-2014). 

Enguany, la Xarxa ha tornat a obrir un procés de reflexió per avaluar la 
feina feta  i definir conjuntament un nou full de ruta que guiarà l’acció i 
el funcionament de la Xarxa durant els propers cinc anys (2016-2020). 

Aquest nou Pla d’Acció ha estat elaborat conjuntament amb la 
Comissió Directora, els grups de treball de la Xarxa BCN Antirumors 
(comunicació, formació i acció als territoris) i l’Oficina Tècnica de 
l’Estratègia BCN Antirumors. 

1.1 Procés d’elaboració Pla d’Acció 2016-2020 

Per tal de generar i consensuar els continguts del nou Pla d’Acció  s’ha 
dut a terme, al llarg del 2015, un procés participatiu obert a tots els 
membres de la XBCNA, que ha estat planificat i dinamitzat amb les 
entitats que formen part de la  Comissió Directora. 

Han participat d’aquest procés més d’un centenar de membres de la 
Xarxa, i s’ha estructurat en 4 fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Avaluació del Pla d’Acció 2012-2014. En aquesta primera etapa del 
procés s’ha valorat el funcionament i activitat de la Xarxa durant els 

Fases del procés d'elaboració del Pla d'Acció i nombre de participants.  2015. 
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Esquema de les metodologies emprades per fer l'avaluació i nombre 
d’entitats implicades.  2015. 

últims 2 anys. Analitzant els aspectes que calia mantenir, millorar, 
incorporar o eliminar, així com  definint quins eren els reptes de futur.  

 
§ Consulta i revisió dels documents generats al llarg d’aquest dos 

anys i que recollien l’històric de feina realitzada.  
§ Qüestionaris d’avaluació en línia, que van respondre un total de 

112 entitats de la xarxa . 
§ Sessions d’avaluació amb els grups de treball, comissió directora, 

agents antirumors i oficina tècnica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tant la 
part quantitativa com la part qualitativa de l'avaluació compleixen 
amb els requeriments de representativitat, ja que es va entrevistar 
totes les parts que composen la Xarxa BCN Antirumors, obtenint una 
resposta d’aquestes estadísticament representativa. 

 

II. 1a Jornada de treball: En aquesta sessió es van definir els objectius, 
línies de treball i funcionament de la  Xarxa per als propers 5 anys. En 
aquesta trobada hi van participar les entitats que formen part del la 
Comissió Directora, grups de treball i d’altres que actualment 
desenvolupen accions al Catàleg d’activitats Antirumors. 
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III. 2a Jornada de treball: Aquesta segona sessió estava oberta a tots els 
membres de la Xarxa i tenia per objectiu:  
§ Dissenyar un nou Pla d’Acció de la Xarxa BCN Antirumors 2016-

2020. 
§ Fomentar el coneixement i les sinergies entre les entitats que 

formen part de la Xarxa posant especial atenció a la interconnexió 
de les entitats a nivell territorial, però també fomentant el 
coneixement mutu entre totes les entitats de la Xarxa.  

§ Celebrar els 5 anys de la Xarxa.  
 
Es van  realitzar propostes per a la millora del funcionament de la 
Xarxa referides a com realitzar el desplegament de les xarxes 
territorials, com afavorir la comunicació i la relació entre les entitats 
de la XBCNA i com donar major visibilitat a la tasca que aquestes 
realitzen. 

En finalitzar la jornada es va celebrar el 5è aniversari de la Xarxa BCN 
Antirumors. 

 

      2a Jornada de treball XBCNA| 30 de juny 2015. 

 

IV. Sessions de treball amb les entitats que participen activament ens els 
grups de treball i amb la comissió directora . En aquestes sessions s’ha 
treballat en: 

§ Reorganització de les accions i dels espais de treball i 
participació de la XBCNA. 

§ Revisió i validació conjuntament amb la Comissionada del Pla 
d’acció. 
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1.2 Plenària  

Aquest procés va finalitzar el desembre amb la presentació del nou Pla 
d’Acció 2016-2020 a la plenària que la Xarxa BCN Antirumors celebra 
cada any.  

Van participar d’aquesta trobada, celebrada el 10 de desembre,  més 
de 70 membres de la Xarxa BCN Antirumors, entre persones a títol 
individual i representants d’entitats. 

Enguany, abans d’iniciar la plenària es va crear un espai d’acollida per 
informar a aquelles entitats que s’havien incorporat recentment a la 
Xarxa o aquelles que tenien intenció de fer-ho, del seu funcionament i de 
com havia estat el procés d’elaboració del Pla d’Acció, tema central de 
la plenària.  

La plenària es va estructurar en dues parts:   

Durant la primera part es va presentar el nou Pla d’Acció, destacant 
aquells aspectes més significatius i rellevants: prioritats i reptes nous, 
enfocaments de treball redefinits, mecanismes de funcionament intern 
millorats, i la redefinició dels grups i comissions de treball. 

En la segona part es van realitzar tot un seguit de dinàmiques amb la 
col·laboració de les entitats i persones a títol individual que formen part 
dels grups i comissions de treball  per  emfasitzar  la necessitat de fer xarxa 
i  de participar de forma activa en aquesta.  

Després de cinc anys de recorregut, jornades com aquesta refermen la 
implicació de persones i teixit associatiu en la construcció d’una ciutat 

inclusiva, diversa i lliure de rumors i prejudicis. 

 

 Imatges Plenària XBCNA|Desembre 2015. 
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1.3. Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual 

Per finalitzar, cal destacar que enguany la Xarxa BCN Antirumors ha rebut 
el premi a la trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la 
comunicació audiovisual, que atorgava la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual en el marc de la setena edició dels Premis per a la Diversitat 
en l’Audiovisual. 

La Mesa per la Diversitat, organisme depenent del Consell Audiovisual de 
Catalunya, reconeixia amb aquest guardó la contribució de la Xarxa 
BCN Antirumors a la construcció d’un model intercultural de convivència 
a partir de tres principis: equitat, reconeixement de la diversitat i 
interacció positiva.  El jurat va destacar que la Xarxa, creada el juliol del 
2010, ha contribuït a formar agents antirumors i a difondre campanyes 
virals de vídeos a través d’internet i les xarxes socials, accions de 
sensibilització, etc., a fi i efecte de “trencar amb els rumors i els 
estereotips que poden generar actituds racistes i, per tant, dificultar la 
convivència entre persones de diferents cultures”. 

 

2. Grups de Treball i la Comissió Directora: acció 2015 

La Xarxa BCN Antirumors s’organitza en grups i comissions de treball 
formades per persones a títol individual i entitats membres de la Xarxa. 
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La seva finalitat és:  

§ Garantir el correcte desplegament del Pla d’acció 2012 - 2014. 
§ Executar les propostes que  es recullen en aquest full de ruta. 

 

Els grups responen als diferents àmbits d’actuació de la Xarxa i 
esdevenen espais d’acció, reflexió, coneixement mutu i intercanvi 
d’experiències.  

Al llarg d’aquest 2015, hi han participat un total de 48 persones, 
representant 27 entitats d’àmbits i territoris molts diversos. 

Cada grup i comissió treball defineix els seus objectius i concreta el seu 
pla de treball anual en base als objectius i accions que es defineixen en 
el Pla d’Acció 2012 - 2014. 

En aquests grups s’hi pot sumar qualsevol membre de la XBCNA que 
pugui assumir el compromís de participar de forma activa. 

En el cas de la Comissió directora, els membres son escollits mitjançat un 
procés electoral obert a tots els membres de la Xarxa. 

 

Comissió Directora 

La comissió directora és un espai de reflexió  i acció, que té com a 
objectiu:  
 

§ Definir  i  prioritzar  les  estratègies a  seguir  per  al  correcte  
desplegament  del Pla d’Acció,  atenent  a la realitat  canviant  de 
la ciutat. 

§ Realitzar  el  seguiment del mateix Pla  per  garantir que 
s’assoleixen els objectius  marcats.  

§ Definir els eixos transversals de treball de la Xarxa: fomentar la 
participació diversa a la Xarxa. 

§ Potenciar  el  treball  conjunt  amb  el  referent  polític  de  
l’Ajuntament  i  altres agents  estratègics  de  la  ciutat.   
 

Enguany, han estat 7 les entitats que han conformat la Comissió 
Directora,  i que es renovaran el 2016:  
 

1. ACATHI - Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals Immigrants. 
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2. Banc del temps de la Trinitat Vella. 
3. Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC). 
4. Fundació Privada Trinijove. 
5. Institut Diversitas. 
6. Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 
7. CEA, Centre d'Estudis Africans i interculturals. 

 
I han realitzat les següents accions:  

§ Disseny i validació del procés d’avaluació del Pla d’Acció 2012-
2014. 

§ Disseny, organització i dinamització de la 1a i la 2a jornada de 
treball realitzades entre els mesos d’abril i juny.  

§ Elaboració, conjuntament amb els altres grups de treball de la 
Xarxa BCN Antirumors, del Pla d’Acció 2016-2020. 

§ Revisió i validació del Pla d’Acció.  
§ Dues reunions amb els referents polítics.  Una amb Miquel Esteve 

per presentar la proposta de treball del 2015, i la segona de 
presentació del Pla d’Acció 2016 - 2020 a la nova Comissionada 
d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Lola López.  

§ Disseny, organització i dinamització de la Plenària de la Xarxa BCN 
Antirumors que va tenir lloc a finals d’any.  

§ Ha promogut la participació de la Xarxa BCN Antirumors en: 

· Diada de Sant Jordi organitzada per la Fundació Tot Raval. Es 
va participar d’aquesta jornada festiva informant, per part dels 
agents antirumors, sobre la tasca realitzada per la Xarxa, i es 
van repartir punts de llibre, sucs, gots i sotagots amb missatges 
antirumors.  

· Trobada d’entitats del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona. Durant la trobada que va tenir lloc el diumenge 25 
d’octubre es van realitzar 2 accions:  
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I. Agents antirumors amb el suport de l’Oficina Tècnica de 
l’Estratègia BCN Antirumors varen estar informant de la tasca que 
realitza la Xarxa BCN Antirumors, tant a les entitats que 
participaven en la Trobada com a les persones que van assistir-hi. 

 

II. Es va programar una activitat del catàleg antirumors adreçada al 
públic familiar:  “Babel, en patinet”2.   

 

Imatges Diada de Sant Jordi i Trobada d'Entitats. 

 

 

                                                 
2
 

http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/ficheros/Cat%C3%A0leg%20An
tirumors%202015_st.pdf 
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Grup d’acció als territoris  

El grup d’acció als territoris és un espai de treball i d’intercanvi de 
coneixements, que té com a objectius: 

§ Apropar la Xarxa BCN Antirumors al barris de la ciutat perquè 
aquests la facin seva, arribant a crear una xarxa antirumors a cada 
territori adaptada a les necessitats i inquietuds d’aquell barri o 
districte.  

§ Prendre consciència i aplicar el treball que es fa als territoris 
mitjançant la sistematització de les metodologies emprades. 

Aquest grup, com la resta de grups de la XBCNA, és un espai de treball 
obert que es troba de manera regular a la seu social de les diferents 
entitats que el formen. 

Durant el 2015 han format part activa d’aquest grup:  

1. PDC Ciutat Meridiana. 
2. PDC Poblenou “Apropem-nos”. 
3. PDC Poble Sec. 
4. PDC Sagrada Família 
5. Servei de Convivència Horta-Guinardó. 
6. Federació d’Associacions de Veïns/es de Barcelona (FAVB). 
7. Fundació Trinitat Vella. 
8. Fundació Bayt Al-Thaqafa. 
9. Fundació Tot Raval. 
10. Coordinadora d’Entitats del Poble Sec|Poble Sec Per a Tothom. 
 
Les accions que han realitzat han estat:  

§ Participació en el procés d’avaluació del Pla d’Acció 2012-2014. 
§ Participació activa en les  jornades i sessions de treball per elaborar 

el Pla d’Acció 2016-2020. 
§ Recull de reflexions i propostes pel que fa al procés de 

territorialització de la Xarxa. 
§ Participació en la Plenària de la Xarxa BCN Antirumors dinamitzant 

un dels espais d’intercanvi que es va crear per donar a conèixer la 
tasca que estaven realitzant els diferents grups.  

§ Proposta de gestió i ús dels materials Antirumors. 
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Per donar resposta a un dels objectius del grup del territori, que és la 
sistematització dels processos de creació de xarxes antirumors als barris, 
s’han realitzat les següents accions: 

§ S’ha donat continuïtat al projecte de teatre comunitari impulsat 
des del Pla Comunitari de Ciutat Meridiana i s’està  treballant per a 
l’autogestió del propi grup i la implicació dels seus participants en 
la taula de convivència del barri.  

§ Participació dels PDC “Apropem-nos” Poble Sec i Sagrada Família 
en el projecte “La família del costat”3  impulsat per SOS Racisme 
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

§ Formació antirumors  organitzada des del Pla Comunitari Sagrada 
Família i adreçada als veïns i veïnes del barri.  

§ Formació antirumors  impulsada des de la Taula de Salut del Pla 
Comunitari “Apropem-nos” adreçada als professionals que 
treballen a l’EAP Poblenou. 

Grup de comunicació 

El grup de comunicació és un espai de treball i coneixement mutu que té 
per objectius: 

                                                 
3 Aquest projecte s’explica en el marc de la línia d'acció “Acció intercultural als barris”. 

Jornada de treball|30 de juny 2015. 
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§ Promoure el compromís dels mitjans de comunicació amb la 
diversitat. 

§ Oferir formació a professionals dels mitjans de comunicació. 
§ Dissenyar una estratègia comunicativa de la Xarxa i la seva acció. 

 Enguany han participat en aquest grup: 

1. ACATHI - Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals Immigrants. 

2. Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 
3. SOS Racisme – Catalunya. 
4. Col·legi de periodistes de Catalunya. 
5. Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC). 
6. Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada. 
7. Associació Llatins per Catalunya. 
8. Fundació Privada TriniJove. 
9. Boca Ràdio. 
10. Diverscat. 
11. Fundació Itaca. 
12. 1 persona a títol individual, agent antirumors. 

Les accions realitzades han estat:  

§ Participació en el procés d’avaluació del Pla d’Acció 2012-2014. 
§ Participació activa a les  jornades i sessions de treball per elaborar 

el Pla d’Acció 2016-2020. 
§ Participació en la Plenària de la Xarxa BCN Antirumors dinamitzant 

un dels espais d’intercanvi que es va crear per donar a conèixer la 
tasca que estaven realitzant els diferents grups.  

§ S’ha realitzat una actualització dels diferents protocols de 
comunicació elaborats pel grup en aquests darrers anys:  
· Circuit i protocol de les notes de premsa. 
· Protocol de resposta viral. 
· Protocol de resposta davant el maltractament de la diversitat 

als mitjans de comunicació. 
§ Casa Àsia va convidar el Programa BCN Interculturalitat a 

participar d’una trobada de periodistes d’origen xinès que 
treballen a Barcelona. 
A aquesta activitat hi va participar el grup de comunicació, ja que 
es va valorar que era una molt bona oportunitat per generar 
vincles amb nous periodistes de la ciutat i que aquests coneguessin 
la tasca que realitza la Xarxa BCN Antirumors. 
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§ Suport a la formació organitzada per Llatins per Catalunya: 
Comunicació i Periodisme Intercultural.  
Es va donar suport en la difusió de la formació i les diferents entitats 
que formen part del grup de comunicació van suggerir possibles 
formadors i temes a tractar.  
 

Des de l’Oficina Tècnica de 
l’estratègia BCN Antirumors es va 
participar de la fila 0 durant la primera 
sessió de la formació i es va participar 
de la darrera, impartint una xerrada 
sobre eines per fomentar un discurs 
comunicatiu lliure de rumors i 
estereotips sobre diversitat cultural. 
Arrel de la formació, des del grup de 
comunicació, es va començar a 
construir una base de dades de 
mitjans de comunicació, eina que un 
cop estigui acabada es vol posar a 

disposició de les entitats de la Xarxa perquè puguin fer difusió de 
les accions Antirumors que organitzen i perquè esdevingui un 
referent per a periodistes i comunicadors en el moment de 
contrarestar les seves notícies. Aquest és un projecte per consolidar 
el 2016.  
 

§ Accions per visibilitzar la Xarxa en el marc del calendari festiu de la 
ciutat:  
 

· Diada de Sant Jordi  
La participació de quaranta entitats membres de la Xarxa va  
permetre que durant aquest dia, marcat pel to festiu i cívic, es 
distribuïssin: 

o Exemplars del còmic número 4 de la sèrie “Blanca Rosita 
Barcelona”, que tracta el tema de la convivència en una 
societat diversa culturalment com la barcelonina. 

o Punts de llibre amb missatges interculturals i antirumors.  
    Amb aquesta acció coordinada, la Xarxa BCN Antirumors 

assoleix un dels seus objectius estratègics: territorialitat i 
treballar la sensibilització des de la proximitat i el diàleg.  

Els materials van ser repartits en el següents barris de la ciutat:  
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Barceloneta, Baró de Viver, Besòs-Maresme, Carmel, Clot-Camp 
de l’Arpa, El Raval, Galvany, Gràcia, Guinardó, Guineueta, Horta, 
La Marina del Port, Les Corts, Paral·lel, Poble Sec, Sant Andreu, Sant 
Antoni, Santa Caterina, Sant Martí, Badal, Hostafrancs, Trinitat 
Vella, Vall d’Hebron i Verdum. 
 
D’altra banda, la Xarxa BCN Antirumors també va ser present, a la 
Rambla del Raval, en el marc de la Diada de  Sant Jordi que 
coordina la Fundació Tot Raval.  

De la mà dels agents antirumors, es va informar sobre la tasca 
realitzada per la Xarxa i es van repartir punts de llibre, còmics, 
globus amb l’etiqueta #prourumors i dos nous materials de 
sensibilització: sucs i sotagots interculturals. 

· Mercè 2015 
 
En el marc de la 20a Mostra d’Associacions, una iniciativa de 
l'Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal d'Entitats de 
Barcelona, es van organitzar, a Plaça Catalunya, tres accions de 
sensibilització i difusió de la Xarxa:  

1. “PROU RUMORS”: Espai informatiu on donar a conèixer la tasca i 
les accions que s’impulsen des de la Xarxa BCN Antirumors per 
desmuntar els rumors, estereotips i prejudicis sobre diversitat 
cultural. 

El missatge es va reforçar, com a la diada de Sant Jordi, amb 
diferents materials antirumors: sucs, gots, sotagots, xapes, globus i 
díptics informatius de la Xarxa.  

2. “RIZOMES”: Una proposta del Catàleg Antirumors a càrrec de 
l’associació Marabal.  

3. “5 ANYS FENT XARXA”4: Es va aprofitar aquesta mostra per 
compartir, amb tota la ciutat, la celebració dels 5 anys de la Xarxa 
BCN Antirumors realitzant un programa de ràdio a la infraestructura 
de Torre Jussana, que es va sumar a la programació en directe 
que, durant les festes, desenvolupen diverses ràdios associatives. 

                                                 
4 Gravació completa programa de ràdio: https://www.youtube.com/embed/_FMtV14pSMc. 
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Aquesta va ser una activitat organitzada i executada des del Grup 
de Comunicació, en col·laboració amb altres entitats del Xarxa, 
com l’associació de Joves TEB, Ràdio Clot, Boca Ràdio i Fundació 
Trinitat Vella, aquestes dues últimes no participaven en aquest grup 
però arrel de convidar-les a col·laborar en el programa de ràdio 
van decidir sumar-s’hi.  

Durant el programa es va 
explicar, amb un estil distès i 
proper, la feina antirumors i 
intercultural que desenvolupen les 
entitats i membres de la Xarxa i es 
va entrevistar l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, i la 
Comissionada d'Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat, Lola 
López. 

El grup de comunicació va fer una valoració més que positiva 
d’aquesta experiència radiofònica i es planteja fer un programa 
de ràdio trimestral al llarg del 2016.  

 
Totes aquestes accions i iniciatives dutes a tremes durant les festes de la 
Mercè es van portar a terme gràcies a la col·laboració dels agents 
antirumors que, de manera voluntària, van acompanyar l’equip tècnic 
durant aquests dos dies. 
 

Grup de formació 

El grup de formació és un espai de treball, assessorament i disseny de 
propostes formatives antirumors.  

Els objectius d’aquest grup són:  

§ Ampliar l’oferta formativa antirumors i  intercultural. 
§ Actualitzar i millorar els continguts de la formació antirumors. 
§ Apropar  la formació antirumors als barris i a sectors claus: comerç, 

salut, ensenyament, etc. 
 

 

 

Programa de ràdio|Mercè 2015. 
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Les entitats que aquest 2015 han format part d’aquest grup han estat:  

1. ACATHI - Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals Immigrants. 

2. Associació Intercultural Llatins per Catalunya. 
3. CEA, Centre d'Estudis Africans i interculturals. 
4. El Moviment per la Pau MPDL. 
5. Esbart Folklòric d'Horta. 
6. FACEPA Federació d'Associacions Culturals i Educatives de 

Persones Adultes. 
7. Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.  
8. Fundació Privada Trini Jove. 
9. Institut Diversitas. 
10. Migrastudium. 
11. AUDIR (Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós). 
12. Fundació SURT. 

 
L’activitat del grup durant el 2015 ha girat sobre tres grans temes:  
 

I. Pla d’Acció Xarxa BCN Antirumors. 
II. Àmbit educatiu. 
III. Assessorament. 

 
I. Pla d’Acció Xarxa BCN Antirumors 

 
L’activitat del grup de formació d’aquest 2015 ha estat marcada 
pel procés d’avaluació del Pla d’Acció de la Xarxa 2012-2014 i 
d’elaboració del nou Pla d’Acció 2016-2020.  
 
El grup ha dedicat diverses sessions a treballar-hi i ha participat 
activament en:  
 
§ Procés d’avaluació del Pla d’Acció 2012-2014. 
§ Jornades i sessions de treball per elaborar el Pla d’Acció 2016-

2020. 
§ Plenària de la Xarxa BCN Antirumors, dinamitzant un dels espais 

d’intercanvi que es va crear per donar a conèixer la tasca que 
estaven realitzant els diferents grups.  
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II. Àmbit educatiu 
 

Des del grup de formació es va organitzar la participació de la XBCNA 
al Dia de la Diversitat, els dies 9 i 10 de novembre. 
 
Es tracta d’una jornada adreçada a joves estudiants de 12 a 18 anys  i  
organitzada per la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de 
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
      Es van realitzar dues accions:  

 
· 3 sessions de l’activitat del catàleg antirumors adreçada a mestres: 

“L’Efecte Pigmalió: El poder de les expectatives en l’èxit educatiu”. 
 

Una activitat que té per objectiu 
donar a conèixer l’anomenat “efecte 
Pigmalió” i comprendre com les 
expectatives i suposicions que els 
altres tenen i fan sobre nosaltres 
poden exercir una gran influència 
sobre les expectatives que arribem a 
tenir respecte a nosaltres mateixos i, 
en conseqüència, sobre allò que 
acabem atrevint-nos a ser i fer. 
 

 
En aquesta activitat hi van participar un total de 20 professors.  
 

· Taller sobre rumors, prejudicis i estereotips adreçada als joves dels 
20 centres educatius de la ciutat de Barcelona que van participar 
en aquesta jornada, on hi van participar 1.318 joves.  
 

III. Assessorament: 
 
El grup ha seguit amb el rol d’assessor de formacions, tant de 
continguts com en la facilitació de contactes. Enguany ha contribuït 
en la millora de les propostes de les següents formacions: 

 
· Curs “Comunicació i periodisme intercultural. Anàlisi i eines 

comunicatives per a la no discriminació i la transformació social”, 
organitzat per l’Associació Cultural Llatins per Catalunya. 

Sessió amb professorat el Dia de la Diversitat 
(9-10 de novembre 2015). 
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· Curs d’agents antirumors “Interculturalitat, una resposta als rumors i 
estereotips”. 

· Curs “Disseny de projectes amb perspectiva intercultural”. 
· Curs “Com incorporar la diversitat cultural als espais de 

participació del barri del Poble Sec”. 
 
Aquest grup és clau a l’hora de proposar millores a les formacions 
antirumors ja existents o noves propostes i continguts formatius. Clau 
també pel seu coneixement i experiència i per la seva visió 
estratègica a nivell formatiu. 

 

3.  Agents Antirumors en Acció 

Aquest projecte va sorgir el 2013 en resposta a la demanda de les 
persones que, finalitzada la formació Antirumors o en fer-se membres de 
la Xarxa BCN Antirumors a títol individual, sense estar vinculats amb cap 
entitat, volien implicar-se de forma més activa en les diferents accions 
que s’impulsen des de la Xarxa o des de les associacions que la formen, 
ja sigui de manera puntual o permanent a través dels diferents grups de 
treball i espais de participació. 

El projecte pretén posar en marxa estratègies per vehicular la participació 
d'aquests agents antirumors en accions més concretes i així potenciar la 
seva vinculació a la Xarxa i a la tasca antirumors. 

Enguany hi ha hagut la participació dels agents antirumors en:  

§ Accions impulsades pels grups i comissions de treball de la Xarxa: 

· Diada de Sant Jordi. Van participar-hi un total de 4 agents antirumors, 
que van donar suport a la tasca informativa i de sensibilització en la 
carpa que la Xarxa BCN Antirumors disposava a la Rambla del Raval. 

· Festes de La Mercè. Van participar-hi 6 agents antirumors i  es va 
realitzar una sessió informativa amb les agents antirumors inscrites per:  
donar a conèixer els diferents materials antirumors, facilitar la 
informació sobre la tasca realitzada per la Xarxa i donar eines i 
recursos per a la tasca de sensibilització a fer durant la Mercè.  

· Trobada d’entitats del Consell Municipal de Barcelona (CMIB). En 
aquesta trobada hi havia 2 agents antirumors i la seva principal tasca 
va ser la de distribuir materials antirumors entre les entitats del CMIB, la 
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majoria d’elles membres de la Xarxa, i donar informació a la 
ciutadania, així com reforçar el missatge antirumors abans i després 
de l’espectacle de titelles “Babel en Patinet” (activitat catàleg 
antirumors). 

§ Accions realitzades per part de les entitats de la Xarxa BCN 
Antirumors: 

· Projecte de SOS Racisme “La família del costat”5. Van participar-hi 6 
agents antirumors i el seu principal paper va ser el de dinamitzar els 
sopars entre famílies d’orígens culturals diversos en els barris de Poble 
Sec, Sagrada Família i Poblenou. 

Aquest és un projecte que cal redefinir el 2016, ja que enguany la 
participació dels agents antirumors ha estat baixa. Es planteja vincular el 
projecte de forma més directa a la formació antirumors, oferint espais de 
formació continuada, intercanvi d’experiències i accions antirumors 
continuades, on els agents puguin implicar-se no només en la seva 
execució sinó també en l’organització i el disseny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.lafamiliadelcostat.cat/ 

Mercè 2015. 
Trobada d’Entitats CMIB 2015. 
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Sensibilització 

Des de l’Estratègia BCN Antirumors es treballa per  sensibilitzar i combatre 
els rumors i estereotips sobre diversitat cultural a través de:  

1. Formació Antirumors. 
2. Catàleg d’activitats Antirumors. 
3. Projectes Antirumors als territoris. 

  

1. Formació Antirumors 

La formació antirumors és un recurs que l’Estratègia BCN Antirumors 
ofereix de forma gratuïta des de l’any 2010 a la ciutadania i la 
societat civil organitzada de la ciutat per facilitar recursos teòrics i 
eines pràctiques i contribuir a la tasca de desmuntar els rumors, 
prejudicis i estereotips sobre diversitat cultural.  

La formació pretén formar i empoderar les  persones que participen 
perquè puguin actuar com a agents antirumors en el marc de la seva 
entitat, servei o en altres espais del seu àmbit quotidià.  

També pretén col·laborar posteriorment en les accions antirumors que 
es realitzen a la ciutat, adherint-se a la Xarxa BCN Antirumors ja sigui 
com entitat o bé a títol individual. 

 

Aquesta formació té com a objectius:  

§ Reflexionar sobre els conceptes de cultura i diversitat.  
§ Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips, 

rumors i prejudicis. 
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§ Oferir eines per al treball, la gestió i el tractament dels estereotips i 
rumors. 

§ Adquirir de forma vivencial habilitats antirumors pràctiques per 
aplicar-les en el diàleg cara a cara. 

§ Reflexionar sobre els diferents medis de comunicació i el 
tractament que fan de la diversitat. 

§ Oferir eines per treballar a nivell dels diferents mitjans escrits. 
 
S’estructura en cinc sessions de 3h de durada i està impartida pel 
Centre d’Estudis Africans i Interculturals, D-CAS, La Xixa Teatre i 
l’Oficina tècnica de l’Estratègia BCN Antirumors. Tots ells membres de 
la Xarxa BCN Antirumors.  

Els continguts que s’imparteixen durant la sessió s’acompanyen de 
materials antirumors (còmic, xapes, full informatiu sobre la Xarxa), així 
com la “Guia pràctica per a l’Agent Antirumors”, guia elaborada el 
2013 per l’Ajuntament de Barcelona i redactada pel col·lectiu D-CAS 
amb la col·laboració de la Xarxa BCN Antirumors i que es preveu 
actualitzar el 2016.  

Des de l'any 2012, s’han anat dissenyat nous formats amb l’objectiu de 
reforçar la tasca de l’agent antirumors i donar resposta a les 
demandes de les entitats de la Xarxa BCN Antirumors d’arribar a 
sectors claus i als diferents barris de ciutat, adaptant la formació 
antirumors a la realitat concreta dels territoris. 

Així doncs, durant aquest 2015 s’han realitzat 11 formacions, a les 
quals han assistit un total de 262 persones, de les quals 178 han rebut 
el certificat6 d’agent antirumors: 

§ 6 formacions d’agents antirumors. 
§ 3 formacions antirumors territorialitzades als barris de: Sagrada 

Família, Clot Camp de l’Arpa i Poblenou. 
§ 1 Formació antirumors sectorialitzada: àmbit comerç. 
§ 1 Formació antirumors adreçada a l’àmbit educatiu: professorat. 

 
 
 

                                                 
6 El certificat s’entrega a les persones que han assistit a totes les sessions o només han faltat a una de 

totes les sessions que estaven programades.  
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1.1. Formació d’agents antirumors: “Interculturalitat, una resposta als 

rumors i estereotips” 
 

Enguany s’han realitzat 6 edicions de la formació antirumors, dues 
el mes de març, dues el mes de maig  i dues el mes d’octubre, en 
horari de matí i tarda. 

 
A nivell general, el grau de satisfacció pel que fa a formació, en 
una escala de 5, és superior a 4, tal i com es mostra en la graella 
següent: 
 

 Mitjana 

anual 

Els continguts dels diferents mòduls                    4,31 

Les dinàmiques emprades  4,26 

La dinamització dels diferents mòduls 4,28 

La claredat de les explicacions  4,54 

L’assoliment de les  expectatives 4,30 

Les condicions ambientals de la sala 4,13 

 
Segons les enquestes realitzades, els i les participants s’han 
assabentat de les formacions , principalment, a través de:  
 

§ Amics i coneguts que ja havien realitzat la formació amb 
anterioritat o coneixien algú que l’havia realitzat.  

  
Dates 

 
Nº formacions 

 
Total inscrits 

 
Certificats 

Formació àmbit educatiu Febrer 1 7 7 

Formació antirumors Març 2 66 36 

Formació territorialitzada Abril 1 18 11 

Formació Maig 2 57 38 

Formació sectorialitzada Juliol 1 20 20 

Formació territorialitzada Setembre 1 12 10 

Formació antirumors Octubre 2 66 45 

Formació territorialitzada Novembre 1 16 11 

TOTAL  11 262 178 
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§ Llista de correu del Programa BCN Interculturalitat. 
§ A través d’una entitat de la Xarxa BCN Antirumors. 
§ Xarxes socials.  

 
La principal motivació per inscriure’s és per qüestions personals i 
professionals. Els falsos rumors són molt presents en els entorns 
quotidians i són moltes les persones que volen realitzar la formació 
per adquirir eines per desmuntar aquest rumors i estereotips. 
 
Altres de les motivacions son l’ampliació de coneixements i de 
recursos en matèria antirumors que siguin significatius i pràctics. 
 
En aquest sentit, un 96% dels participants coincideixen en afirmar 
que els continguts de la formació son útils i fàcilment aplicables, 
especialment en l’entorn laboral (48%), en els espais d’oci que es 
comparteixen amb els amics i coneguts (32%) i en l’entorn familiar 
(14%). 
 
Pel que fa al perfil dels participants, aquestes són majoritàriament 
dones nascudes a l’Estat Espanyol o Catalunya, de perfils 
professionals molt diversos, entre 30 i 39 anys.  
 
Enguany s’ha incrementat el percentatges de dones, en detriment 
del d’homes, que l’any anterior era d’un 38%. 
 
 

1 Perfil per sexe.  2015  
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Persones autòctones

Persones estrangeres

3 Perfil per origen.  2015. 

 

2 Perfil per edat.  2015 

 

 

Incrementar el nombre de persones de contextos culturals diversos que 
participen en la formació és un dels reptes per al proper any, ja que la 
diversificació de la participació és un element clau de l’Estratègia BCN 
Antirumors. 

Finalitzada la formació, el 95% dels i les participants afirma que aquesta 
ha assolit les seves expectatives, i ha servit per clarificar conceptes, 
reflexionar  de forma conjunta sobre els propis prejudicis, rumors i 
estereotips, i posar en pràctica algunes eines que ajuden a desmuntar-los.  
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Es destaca com un aspecte positiu que les sessions combinen la teoria 
amb la pràctica, i que es genera un diàleg constructiu i enriquidor entre 
els formadors i els participants. 

Un altre aspecte que els participants destaquen és la conceptualització 
que es fa sobre identitat i  construcció de la diversitat a Occident, ja que 
ajuda a aclarir algunes de les preconcepcions ideològiques pròpies 
d'Occident que generen estereotips sobre la gent d’altres cultures. 

Pel que fa  als aspectes que caldria millorar, és reiterada l’opinió que la 
formació resulta insuficient i que hauria de tenir una major durada, ja que 
s’introdueixen molts conceptes sobre els quals no es pot aprofundir i es 
faciliten eines que no sempre es poden posar en pràctica durant les 
sessions.  

1.2. Formació antirumors territorialitzades  

 
4 Barri de Sagrada Família. 

 
Enguany s’ha realitzat una segona edició 
de la formació antirumors al barri Sagrada 
Família.   
 
Aquesta formació ha estat impulsada pel 
Pla Comunitari Sagrada Família i la 
Biblioteca Sagrada Família, en el marc del 
projecte “Ens Coneixem?”, un projecte que 
a partir de diferents accions de caire 
cultural, social i comunitari promou els 
espais de trobada i coneixement mutu 
entre persones de contextos culturals 
diversos que viuen o treballen al barri.  
 

 
La formació tenia un triple objectiu:   
 

§ Oferir eines per desmuntar els prejudicis i rumors. 
§ Apropar-se a la comunitat xinesa per desmuntar alguns del rumors i 

prejudicis que l’envolten, ja que és molt present en el barri.  
§ Vincular els participants de la formació a les entitats i projectes del 

territori que promouen la convivència intercultural.  
 

Cartell formació. 



 

159 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

La formació es va organitzar en 7 sessions de 2’5h de durada:  
 
La valoració dels i les participants va ser més que positiva, tot i que la 
majoria va coincidir que calien més sessions per poder aprofundir en els 
diferents temes tractats.  
 
Es va aconseguir vincular 3 dels participants en diferents projectes que 
s’estaven portant a terme al barri: 
 

o Dinamització del grup de conversa en català per a persones 
migrades  organitzat per l’AVV Sagrada Família.  

o Suport a la dinamització de l’espai de trobada “Fem un cafè?”, 
una activitat intercultural organitzada pel Pla Comunitari Sagrada 
Família amb el suport de la Biblioteca Sagrada Família. 

 
4 Barri Clot-Camp de l’Arpa  

 
Formació promoguda des de l’Espai de Convivència Intercultural 
(ECI) del Clot-Camp de l’Arpa. 
 
Les entitats i serveis que formen part d’aquest espai, de recent 
creació,  va considerar que la primera acció que havien de realitzar 
era una formació que permetés assentar les bases d’un espai que vol 
treballar pel foment de la convivència intercultural al barri, lliure de 
prejudicis, rumors i estereotips.  
 
La formació, per tant, ha permès clarificar conceptes i ha estat el 
punt de partida per construir un discurs compartit i assentar les bases 
del grup, que a banda de formar-se, s’han pogut conèixer més. 
 
La formació s’ha estructural en 4 sessions de 3h:   
 
Tot i que la participació no va ser gaire elevada (12 participants) i 
força irregular, des de l’ECI es valora que les persones que hi varen 
assistir són persones molt vinculades al teixit associatiu del barri, i seran 
altaveu dels temes tractats durant la formació i agents antirumors 
molt actius en el territori. 
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Es proposa donar continuïtat a la formació, realitzant una nova edició 
a l’abril del 2016, oberta al barri i dissenyada des de l’ECI, amb el 
suport i assessorament tècnic de l’Estratègia BCN Antirumors.  
 

4 Barri Poblenou  
 
Aquesta formació ha estat impulsada des de la Taula de Salut del Pla 
Comunitari “Apropem-nos”, on hi participen, entre d’altres, serveis i 
entitats del Centre d’Atenció Primària (CAP) Poblenou, equipament on 
s’ha realitzat la formació.  
 
La formació ha estat dissenyada conjuntament amb una de les doctores 
del centre i s’ha adreçat a tot el personal administratiu i mèdic. 
 
Aquesta, tot i ser una demanda d’un territori concret, també es podria 
considerar una formació sectorialitzada, ja que s’ha adaptat el contingut 
de la formació antirumors a l’àmbit sanitari, alhora que s’han donat a 
conèixer les iniciatives comunitàries existents al territori vinculades amb 
temes sanitaris.  
 
L’objectiu de la formació era facilitar eines i recursos per desmuntar els 
rumors i estereotips en l’àmbit sociosanitari. 
 
La formació s’ha estructurat en 4 sessions de 4h de durada:   
 
En aquesta formació, a banda de facilitar el material antirumors i la guia 
pràctica de l’agent antirumors, es va repartir el manual per combatre 
rumors i estereotips sobre diversitat cultural en l’àmbit sanitari.  
Els participants van valorar que, tot i que havia faltat temps per aprofundir 
en els temes tractats, la formació els hi havia servit per reflexionar sobre 
temes que abans no s’havien plantejat i per prendre consciència de com 
els prejudicis, rumors i estereotips els afecten en la seva pràctica diària.  
 
Un altre dels aspectes que la majoria de participants va destacar és el fet 
d’haver pogut compartir amb altres companys de feina una formació 
com aquesta, i resoldre plegats situacions habituals en el seu dia a dia, on 
els prejudicis i estereotips hi són presents.  
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Com que la formació va resultar un experiència més que positiva, tant 
per les organitzadores com pels participants, es planteja durant el 2016 
donar-li continuïtat des del propi territori amb l’assessorament de 
l’Estratègia BCN Antirumors. Es planteja programar sessions monogràfiques 
per treballar aquells temes sobre els quals van valorar que necessitem 
aprofundir, com per exemple: conèixer els codis culturals de determinats 
col·lectius o experimentar, mitjançant jocs de rol, la posada en pràctica 
de les eines i recursos antirumors. Es proposa obrir aquestes sessions a la 
resta de Centres d’Atenció Primària del districte. 

 

1.3. Formació antirumors sectorialitzada  
 

Conjuntament amb la Direcció de Promoció del Territori i Comerç de 
Barcelona Activa, en el marc del projecte Comerç Divers, iniciat el 2013, 
amb l’Estratègia BCN Antirumors, es va realitzar a principis del mes de juliol 
una formació antirumors adreçada als tècnics i les tècniques de 
dinamització econòmica i ocupació dels districtes de la ciutat que estan 
duent a terme el projecte “Treball als Barris”, així com als plans 
d’ocupació que els estaven donant suport fins al mes d’octubre. 
 
La formació va tenir lloc el 13 i 15 de juliol a la seu de Barcelona Activa i 
tenia per objectiu:  
 

§ Oferir recursos i eines personals per desmuntar rumors i estereotips 
sobre la diversitat cultural en l’àmbit de comerç.  

 
Es va estructurar en dues sessions de 4 hores, on es van tractar el temes 
següents:   
 

§ La Interculturalitat com a model de gestió de la diversitat: 
limitacions i possibilitats. 

§ Competències  interculturals:  Prendre  consciència  dels  propis  
estereotips  i  prejudicis,  la importància de conèixer-se un mateix.  

§ Habilitats comunicatives com a clau pel diàleg intercultural i la 
sensibilització cara a cara. 

§ Jocs de rol per posar en pràctica les eines per desmuntar els rumors 
i els estereotips. 

 

 
En aquesta acció formativa hi han participat un total de 20 persones. 
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Tant els organitzadors de la formació, com la majoria dels participants, 
valoren la formació per sobre de 4, sent 5 la màxima puntuació.  
 
Destaquen principalment que la formació els hi ha aportat eines i recursos 
útils per desmuntar rumors i estereotips en la seva tasca diària, i els ha 
permès reflexionar sobre el concepte d’interculturalitat i les seves 
dimensions. 
 
Altres dels aspectes valorats positivament han estat: 
 

 Poder reflexionar i fer autoavaluació sobre els nostres propis 
estereotips i prejudicis, sobre com interpretem la realitat tenint en 
compte les nostres vivències i experiències.  

 Les dinàmiques emprades durant la formació, especialment en la 
darrera sessió, on s’utilitza la metodologia del Teatre del Oprimit 
per posar en pràctica algunes eines per desmuntar els rumors i els 
estereotips.  

 
Pel que fa als aspectes a millorar i tenir en compte per a properes 
formacions els participants i organitzadors destaquen:  
 

 Realitzar més hores de formació per poder aprofundir en els 
diferents continguts abordats, especialment en els que fan 
referència a competències i habilitats interculturals. 

 Presentar experiències i bones pràctiques que s’estan realitzant en 
matèria de comerç i interculturalitat en els diferents territoris de la 
ciutat. 

 Vincular molt més els continguts de la formació a l’àmbit del 
comerç, treballant amb exemples pràctics de com aplicar les 
diferents eines i recursos. 

 
Per finalitzar, de les eines i recursos exposats durant la formació, els 
participants  han valorat que podran posar en pràctica en la seva tasca 
diària:  
 

 Recursos i materials de l’Estratègia BCN Antirumors que apareixen 
al web del Programa BCN Interculturalitat. 

 Arguments i estratègies  per desmuntar rumors i prejudicis que es 
recullen en:  
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� Manual per combatre rumors i estereotips sobre la diversitat 
cultural: El comerç regentat per persones immigrades. 
Edició: 2013. 

� Guia pràctica per a l'agent antirumors. 
 

1.4. Formació àmbit educatiu 

El 2015 es va realitzar una edició de la formació Antirumors adreçada a 
docents, on hi van participar 7 professors.   
 
No s’han fet més formacions en aquest àmbit a fi de replantejar la forma 
en com arribar al professorat, aspecte que ha sigut una de les principals 
dificultats d’aquesta aposta formativa. 

 
No obstant, cal destacar algunes reformulacions a partir de les edicions 
anteriors per tal d'aconseguir una formació realment útil i pràctica: 

 

· S’han reorientat alguns continguts per treballar també temes de 
sensibilització i propiciar així un millor espai de debat i reflexió 
aprofitant al màxim totes les eines més pràctiques del curs. 

· S’ha canviat l’ordre de les sessions a fi d'aprofundir en la cohesió i 
coneixement del grup. 
 

En general la valoració és positiva, el professorat ha manifestat interès en 
la proposta formativa i per seguir treballant el tema a l’aula. En aquest 
sentit, alguns docents han portat als seus centres activitats del Catàleg 
Antirumors com a suport en un treball a més llarg termini.  

 

2. Projectes antirumors als territoris 

Des de l’Estratègia BCN Antirumors es generen eines i recursos per 
promoure la tasca antirumors a la ciutat, una promoció que porta implícit 
el treball de procés i de construcció conjunta amb els agents socials dels 
diferents barris i districtes de la ciutat. 

Entendre les eines i els recursos del programa com una porta d’entrada 
per conèixer les inquietuds, necessitats i interessos de les entitats i serveis 
que treballen als territoris, ens ha permès, al llarg d’aquest anys, iniciar i 
consolidar projectes de sensibilització en alguns barris i districtes de la 
ciutat. 
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Enguany s’ha treballat en la redefinició i consolidació de tres projectes 
antirumors  iniciats l’any 2012-2013:  

2.1 Comerç Divers 
2.2. Teatre lliure de rumors a Ciutat Meridiana 
2.3. Grup de teatre de Gent Gran d’Horta-Guinardó 
 
2.1. Comerç Divers 
 
Comerç Divers és un projecte impulsat conjuntament amb Barcelona 
Activa en el marc del programa “Treball als barris” . 

Té per objectiu promocionar el comerç de proximitat i fomentar la 
convivència en diferents territoris de la ciutat a través de la sensibilització 
intercultural i des d’una perspectiva inclusiva, propiciant espais 
d’interacció positiva, promovent la participació diversa i fomentat el 
sentiment de pertinença.  

A partir de diferents trobades amb tècnics vinculats al comerç de la 
ciutat de Barcelona i de la formació “Eines pel comerç en diversitat” 
impartida el 2013, es reafirma entre Barcelona Activa i l’Estratègia BCN 
Antirumors la voluntat de treballar de forma conjunta i continuada en 
matèria de comerç i diversitat.  

Cada any es defineixen de forma compartida quines són les línies 
d’intervenció a seguir i les propostes a desenvolupar. 

Enguany les accions realitzades han estat:  

§ Formació antirumors: “Introducció als recursos i eines personals per 
desmuntar rumors i estereotips sobre la diversitat cultural en l’àmbit 
de comerç”. 

§ Edició i reedició de les estovalles antirumors. 

Es tracta d’unes estovalles individuals de paper que els bars i restaurants 
que participen en aquesta iniciativa distribueixen entre els seus clients 
durant els diferents àpats.  

A les estovalles hi ha imprès un tauler, similar al joc de l’oca, amb 36 
caselles, 13 de les quals contenen un missatge o informació per promoure 
el comerç i la convivència al barri.  
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El contingut de les estovalles es treballa amb els agents clau de 
cadascun dels territoris: entitats socials, associacions de veïns i veïnes, 
serveis públics i associacions de comerciants dels barris, etc.  

Enguany, en el marc d’aquesta campanya, s’han realitzat les següents 
accions:  

§ Devolutiva de la valoració que van fer els participants de l’anterior 
edició. 

§ Revisió i actualització del contingut de les estovalles distribuïdes el 
2014 als barris de: Besòs-Maresme, Roquetes i Trinitat Vella. 

§ Ampliació de l’acció a tres barris nous: La Marina, Zona Nord i Bon 
Pastor.  

§ En aquests barris, com es va fer en l’edició anterior, s’hi han 
realitzat 2-3 sessions de treball amb les entitats i serveis que han 
volgut participar en aquesta iniciativa per definir el contingut de 
les estovalles. 

§ Distribució de les estovalles pels diferents barris, on s’hi ha sumat el 
barri del Raval, que tenia pendent distribuir les estovalles editades 
el 2014. 

Per tant, enguany s’han distribuït més de 235.000 estovalles per al 
conjunt de 7 barris amb la participació de més de 170 
establiments: 

Distribució per barris dels establiments participants.  2015. 
 

Besòs-Maresme

10%

Roquetes

9%

Trinitat Vella

6%

La Marina 

8%

Zona Nord

5%
Bon Pastor

5%

Raval

57%
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Comentar que tot i que els establiments i els diferents serveis i entitats 
implicades valoren positivament aquesta iniciativa, i que el 90% dels 
establiments repetirien, es valora de forma reiterada que caldria buscar 
noves estratègies perquè l’impacte de les estovalles fos major en els 
barris, i que esdevingués un recurs útil i significatiu per treballar la 
convivència als barris i desmuntar els rumors, prejudicis i estereotips que la 
dificulten.  

Aquest és un dels reptes que el projecte “Comerç Divers” es planteja 
treballar durant el 2016.  

2.2. Teatre lliure de rumors a Ciutat Meridiana 

Aquest grup de teatre 
comunitari, iniciat el 2012, 
conjuntament amb el Pla 
Comunitari Ciutat Meridiana, 
s’ha anat consolidant com un 

projecte de referència al barri .  

Es va iniciar arrel d’una formació 
antirumors que es va realitzar en 

el territori per a veïns i veïnes, amb l’objectiu d’implicar els participants en 
projectes i iniciatives del barri que treballaven per a la promoció de la 
convivència intercultural. 

El teatre comunitari és una eina de sensibilització i d’empoderament que 
ha permès disminuir les resistències primeres a treballar temes 
interculturals, en especial els rumors, prejudicis i estereotips. 

Els i les participants comparteixen les seves experiències mitjançant 
dinàmiques i escenificacions conjuntes, de manera lúdica i sense sentir-se 
exposats. 

Enguany hi han participat un total de 35 persones, però la mitjana 
d’assistència és de 15 participants per sessió. 

Cal destacar que el projecte s’ha obert més al barri, i que els participants 
dels grup s’estan vinculant a altres espais comunitaris del territori com: 
banc del temps, taula de veïnatge o l’activitat “Menjars del món”.  
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Altres resultats significatius són: 

§ El propi grup és un espai d’interacció positiva entre persones de 
contextos culturals diversos, fet que permet trencar el prejudicis i 
estereotips a partir de les relacions interpersonals que s’hi donen. 

§ Reconeixement per part del barri de la tasca que el grup realitza i 
de com contribueix a la promoció de la millora de la convivència.  

El 2015 s’han fet 30 sessions de treball i s’han fet al barri 9 representacions 
públiques de les peces de teatre en diferents equipament del barri i de la 
ciutat com: 

§ Seu del Districte de Sant Andreu. 
§ Centre Cívic Ton i Guida. 
§ Casal de barri Pou de Figuera. 

 
Com a reptes pel 2016, es planteja treballar per a la sostenibilitat del 
projecte tant a nivell econòmic com d’autogestió de les sessions per part 
dels propis participants, ja que actualment és La Xixa Teatre 
l’encarregada de dinamitzar les diferents sessions.  

2.3.  Projecte antirumors: Persones grans, agents de canvi per la 
convivència 

Al districte d’Horta–Guinardó es va impulsar el 2013 un projecte de 
formació amb persones grans en col·laboració amb el Programa de 
Serveis de Convivència del districte, un servei municipal que forma part 
de la Xarxa i participa al grup de treball d’Accions antirumors al territori.  

Aquesta iniciativa va començar com un primer apropament a les 
persones grans a través del teatre com a eina de sensibilització. El 2014 es 
transforma en un projecte a més llarg termini i amb molta més incidència 
en el treball que les persones grans poden fer per la convivència al seu 
barri i al seu casal.  

A partir del 2015 s’amplia la mirada i es treballa la diversitat en general, 
sobretot es fa un creuament entre temes de gènere i diversitat cultural.   

Aquest projecte s’ha anat consolidant a poc a poc, sent clau la 
implicació dels participants no només com a receptors d’una activitat 
puntual, sinó com agents actius en la pròpia construcció del projecte. Els 
participants es fan seu aquest espai de creació, adquirint cada vegada 
un major compromís i implicació en el projecte i en el sentit d’aquest.  La 
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feina de sensibilització interna s’evidencia als debats de les sessions de 
treball. 

Enguany hi han participat 12 persones i s’han fet 4 presentacions.  Així, 
destaca la seva participació a: 

§ Participació a  IV Convenció: Les veus de les persones grans, el 
febrer de 2015.   

§ Participació a la Màster Class de teatrefòrum, organitzat per La 
Xixa Teatre, el desembre del 2015. Una molt bona experiència de la 
qual ja van participar el 2014. El 2016 es vol donar continuïtat al 
projecte i vincular la seva tasca a la Xarxa BCN Antirumors i 
diferents espais del districte. 

§ Presentacions als 3 casals de gent gran del districte: Baix Guinardó, 
Vall d’Hebron i Guinardó. 

 

 

 

 

 

 Presentació Màster Class, desembre 2015. 

 

Presentació Projecte a la IV Convenció de la Gent 
gran.  Febrer 2015. 
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3.  El Catàleg d’Activitats Antirumors 

Un dels materials de sensibilització que impulsa l’Estratègia BCN Antirumors 
més consolidat i amb un important impacte a la ciutat és el Catàleg 
d’Activitats Antirumors. El seu objectiu principal és oferir activitats de 
sensibilització i educació ciutadana per lluitar contra els rumors i 
estereotips sobre la diversitat cultural, i posar-les gratuïtament a disposició 
de les entitats, centres educatius, serveis i equipaments de Barcelona que 
desitgin treballar per la convivència i la cohesió social. 

El 2015 ha estat el quart any de funcionament i s’ha consolidat com una 
eina útil per transmetre el missatge antirumors i donar a conèixer també 
l’Estratègia BCN Antirumors als barris i als diferents agents de la ciutat.  

3.1. Dades generals 

Durant el 2015 s’han sol·licitat 160 activitats del Catàleg d’Activitats 
Antirumors, de les quals : 

· 116 s’han realitzat 

· 35 no s’han acceptat 

· 9 s’han cancel·lat 

 

Percentatge d’activitats realitzades. cancel·lades i no acceptades. 
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Les raons principals per les quals no es van poder acceptar algunes 
activitats van ser: 

· L’activitat demanada no era adient al context on es volia realitzar. 
· Massa activitats demanades per una mateixa entitat. 
· Ja no hi havia pressupost per oferir més activitats. 

Pel que fa a les activitats cancel·lades, 6 es van anul·lar per manca de 
capacitat organitzativa de l’entitat (canvis en la persona referent, 
l’entitat no pot garantir la infraestructura necessària per fer l’activitat, 
dificultat en fixar una data, etc.) i les altres 3 per no garantir l’assistència 
mínima de participants. 

Si fem una comparativa respecte del 2014, el nombre d’activitats 
realitzades el 2015 ha augmentat un 12,6%.  

  Comparativa 2014-2015 

  2014 2015 Variació 

  

Núm. 

d'activitats 

Núm. 

d'activitats 

Núm. 

d'activitats Variació % 

Activitats 

realitzades 103 116 13 12,62% 

Comparativa i percentatge de variació de les activitats realitzades.  2015. 

Aquest augment fa evident l’ampli desplegament del Catàleg com a 
eina de sensibilització que arriba als barris i que cada vegada és més 
coneguda.  

3.3. Dades sobre la participació 

Aquest any han participat un total de 4.671 persones a les activitats del 
Catàleg. Si ho comparem amb les dades de l’any anterior, la participació 
ha disminuït un 9,2%, tot i haver-se fet 13 activitats més. Els motius que 
podrien explicar aquesta disminució podrien ser que enguany s’han 
realitzat més tallers que no poden assumir un nombre gaire elevat de 
participants (com ara els tallers d’art de barri (màxim 20 participants) o els 
tallers de hip-hop (màxim 30 participants)). En canvi, l’any passat, els 
teatrefòrums (fins a 100 participants) o les activitats de carrer (més de 100 
participants) van ser de les activitats més sol·licitades. 

 



 

171 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

Les dades de participació del 2015 segons la franja d’edat són les 
següents: 

Persones 

destinatàries 

Núm. 

Participants Percentatge 

Adults 362 8% 

Gent gran  137 3% 

Infants 862 18% 

Joves 1.229 26% 

Públic en general 2.081 45% 

Total 4.671 100% 

Participants segons públic destinatari.  2015. 

Tot i que hi ha activitats adreçades a grups d’edat concrets, cada 
vegada hi ha més diversitat d’edat a les activitats, fet que dificulta saber 
del cert el nombre de participants total per franja d’edat. És per aquest 
motiu que la majoria de participants s’han classificat com a públic en 
general, on s’hi inclouen les activitats que atrauen un públic familiar, les 
activitats de carrer i aquelles activitats obertes al públic que no s’adrecen 
a un grup d’edat concret. Així mateix, la percepció dels dinamitzadors 
d’activitats és que en un 53% de les activitats el grup era divers pel que fa 
a l’edat. 

A banda d’això cal destacar: 

· Joves: el treball amb joves és una prioritat del Programa BCN 
Interculturalitat i el Catàleg n’és un reflex, ja que hi ha molta oferta 
d’activitats i amb metodologies molt diverses adreçades 
concretament en aquest grup d’edat. Del total de participants, un 
26% han estat joves, percentatge que s’ha mantingut respecte de 
l’any passat. Considerem que és una dada positiva, ja que després 
del públic en general, el públic jove és el més nombrós a les 
activitats del Catàleg. 

· Persones grans: Tot i que el percentatge de persones grans que ha 
participat en activitats del Catàleg és molt baix, és un 2,1% superior 
al de l’any anterior. En els darrers anys, les activitats adreçades 
exclusivament a gent gran han tingut poca sortida, això no vol dir, 
però, que la gent gran no hi participi. Tenint en compte les 
valoracions rebudes pels participants, el 16,3% de les valoracions 
són de persones de més de 60 anys. Això vol dir que hi participen, 
però en activitats no exclusivament per a persones grans. 
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El perfil de la participació per sexe  

Pel que fa a aquesta variable, es poden observar diferències en la 
participació entre les activitats adreçades a joves i les adreçades al 
públic en general. A les activitats adreçades al públic en general, la 
participació de dones ha estat molt més alta que la d’homes. En canvi, 
en el cas dels joves, la participació de nois i de noies ha estat més 
equilibrada.   

Percentatge de la participació de joves i públic en general segons sexe.  2015. 

 

La participació segons país de naixement 

Pel que fa a la participació segons el país de naixement, el percentatge 
de participació de persones nascudes a Catalunya/Espanya, és superior 
que la de les persones nascudes fora de Catalunya o Espanya, tot i que 
aquests percentatges cada vegada estan més igualats. 

 

Percentatge de participació per país de naixement.  2015. 



 

173 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

No obstant això, si desglossem el percentatges segons el públic (joves o 
públic en general) hi ha una diferència molt notable en la participació 
segons el país de naixement. D’acord amb les valoracions rebudes, la 
participació de públic general (majors de 30 anys) nascut fora de 
Catalunya/Espanya és força baix, tan sols un 19%. En canvi en el cas dels 
joves, la participació de persones nascudes fora de Catalunya/Espanya 
és major (54%) que la participació de persones nascudes al territori (43%). 

Això es pot deure a la diversitat natural que ja hi ha a grups tancats de 
joves als centres educatius, espais joves, etc., i a l’elevat nombre 
d’activitats realitzades amb aquests grups. 

En el cas del públic en general, cal promoure més la participació diversa. 
També cal mencionar la dificultat a l’hora d’aconseguir les valoracions 
dels tots els participants en el cas de les activitats obertes al públic en 
general, ja que les dades no són del tot representatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Percentatge de participació a les activitats segons país de naixement per públic 
(jove/públic general).  2015. 
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Els percentatges de participació per continents mostren que la major part 
de persones d’origen estranger provenen d’Amèrica, seguit d’Àsia. Si ho 
comparem amb les dades de l’any passat, els participants procedents 
del continent africà eren els segons més representats, mentre que aquest 
any, com a novetat, s’ha incrementat fins a l’11% la participació de 
persones procedents d’Àsia.  

Segueix sent un repte aconseguir una major representació a les activitats 
de persones de diferents contextos culturals. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentatge de participació segons continent, comparat amb nascuts a Espanya o 
Catalunya.  2015. 

 
3.4. El perfil d’entitats sol·licitants d’activitats 

Podem agrupar el perfil d’entitats que han sol·licitat i realitzat activitats en 
3 grans blocs: 

· Equipaments i serveis de proximitat: 35.  
· Entitats/Associacions: 37. 
· Centres educatius: 40. 
· Altres: 4. 
 

Tot i que els centres educatius són els qui han demanat més activitats 
(35%), les entitats/associacions (32%) i els equipaments i serveis de 
proximitat (30%) han assolit percentatges molt semblants i la demanda 
d’activitats per tipus d’entitat està molt equilibrada. Considerem que és 
una dada positiva, ja que demostra que: 
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ü La difusió del Catàleg arriba a tot tipus d’entitats. 

ü S’ha donat l’oportunitat de fer activitats a entitats de 
tipologia diversa, equilibrant la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus d’entitats sol·licitants agrupades en quatre categories.  2015. 

Un altre aspecte a destacar és que any rere any el Catàleg ha pogut 
apropar-se a noves entitats i espais i, per tant, ha pogut arribar a nous 
interlocutors: un 55% de les entitats han demanat per primera vegada una 
activitat del Catàleg. Aquestes s’han sumat a l’interès de treballar els 

rumors i els estereotips entorn de la diversitat cultural, ja sigui per 
prevenció d’actituds discriminadores i problemes de convivència com 
per treballar alguna necessitat concreta ja existent.  

Si ens fixem en el lloc de realització de les activitats, destaquen els 
centres educatius com els espais on més activitats s’hi han realitzat.  
 
És important destacar, també, l’alt percentatge d’activitats realitzades a 
l’espai públic (21%). Això mostra que les entitats, cada vegada més, 
estan visibilitzant la tasca antirumors i aposten per fer sensibilització al 
carrer, especialment a les festes majors de barri, mostres de comerç, 
festes multiculturals, entre altres esdeveniments organitzats als barris. 
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Espais on s’han realitzat les activitats amb percentatges.  2015. 

 

3.5. Nombre d’activitats per districtes 

Si bé el Catàleg ha arribat a tots els districtes de la ciutat, hi ha districtes 
on s’han fet més activitats, com ara a Ciutat Vella i Nou Barris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’activitats per districtes.  2015. 
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El gràfic següent mostra en forma de percentatge aquesta distribució als 
diferents districtes. 

Percentatge d’activitats realitzades per districte. 2015. 

 

Tot i que Ciutat Vella concentra el nombre més elevat d’activitats 
realitzades, enguany s’ha equilibrat molt més la distribució d’activitats a la 
resta de districtes, amb l’excepció històrica de Les Corts (2) i de Sarrià-
Sant Gervasi (2), districtes on hi ha la percepció que no cal fer accions 
antirumors. Cal apropar-s’hi perquè són districtes on cal treballar la 
interculturalitat i on també hi ha prejudicis molt arrelats.  

A diferència de l’any anterior, el 2015 la distribució d’activitats per 
districtes està molt més equilibrada, dada molt positiva perquè demostra 
que cada vegada més el Catàleg arriba amb més força a tots els 
districtes.  

La taula següent compara el nombre d’activitats realitzades per districte 
l'any 2014 i el 2015. 
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Nombre d’activitats per districtes del 2014 i del 2015. 

Com es pot veure, el creixement més important s’ha donat al districte de 
Gràcia, on s’ha passat de realitzar 3 activitats antirumors el 2014 a fer-ne 
9, això significa un augment del 200%. És una dada interessant perquè, en 
els anys de funcionament del Catàleg, Gràcia sempre havia estat un 
districte fluix pel que fa a realització d’activitats antirumors. 

 

3.7. Valoració qualitativa de les activitats 

 

 

Districte Nº d’activitats 

2014 
Nº Activitats 2015 

Ciutat Vella 22 21 

Eixample 10 13 

Gràcia 3 9 

Horta-Guinardó 10 13 

Les Corts 2 2 

Nou Barris 14 19 

Sant Andreu 13 12 

Sant Martí 15 13 

Sants-Montjuïc 11 12 

Sarrià- Sant Gervasi 3 2 

Total d’activitats 103 116 
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Entitats sol·licitants  

D’acord amb el seguiment realitzat, les persones que van sol·licitar una 
activitat ho van fer perquè: 

· Són activitats molt adients per començar a treballar el tema i 
prevenir possibles conflictes o casos de discriminació. 

· Troben que els espais que promouen (mostres de comerç, festes de 
barri, etc.) són idonis per visibilitzar la tasca antirumors i una 
oportunitat per començar a fer sensibilització. 

· En el cas dels centres educatius, són activitats complementàries a 
la feina intercultural que ja es fa al centre educatiu i serveixen per 
traslladar els continguts a altres cursos o grups, o bé fer un treball 
aplicat posterior. 

· En el cas d’entitats que ja han sol·licitat activitats anteriorment, han 
inclòs una part antirumors, a través del Catàleg, al seu programa 
d’activitats (per exemple, col·laboracions amb el Programa de 
Noves Famílies: dones reagrupades i BCN t’acull, etc.). 

 
Tot i així, cal fer èmfasi en la necessitat de continuar treballant el tema 
després de l’activitat i que l’activitat ja estigui contextualitzada en un 
marc de treball global de la interculturalitat. 
 

Per valorar les activitats, s’han formulat, a les entitats sol·licitants, les 
preguntes següents : 

· Penses que l’activitat ha estat útil per desmuntar rumors, 

prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural? Per què? 

· Penses que s’ha transmès adequadament el missatge 

antirumors? 

· Després de fer l’activitat, seguiràs fent algun tipus d’acció 

per desmuntar rumors al barri o espai on s’ha realitzat 

l’activitat? 

Aquestes preguntes ens donen indicadors sobre la utilitat de l’activitat, 
l’eficàcia en la tasca sensibilitzadora de desmuntar rumors, i el nivell de 
sensibilització, de compromís i d’implicació de l’entitat a l’hora de seguir 
treballant temes relacionats amb la diversitat cultural i la interculturalitat. 
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Pel que fa a la utilitat de l’activitat, el 96% de les entitats que han 
demanat activitats consideren molt útils les activitats per fer reflexionar i 
desmuntar rumors i estereotips.  

La majoria les consideren adients principalment per les metodologies 

emprades, seguit de la reflexió que aporta i l’acció sensibilitzadora: 

 

 

 

 

 

Motius pels quals les activitats són útils, mostrat en percentatge.  2015. 

ü Per les metodologies emprades 

“La interacció amb el públic que es dóna amb el teatrefòrum”. 

“Mitjançant la dramatització es pot veure com es creen els 

prejudicis i els estereotips”. 

“Tractar el tema amb humor és una bona eina”. 

“Acompanyar l’explicació amb exemples clarifica molt”. 

“Treballar amb l’eina del rap i la cultura del hip-hop és una via 

molt bona per apropar-se als joves”. 

“Els debats són molt rics”. 

ü Per la reflexió que aporta 

“L’activitat va servir per aclarir conceptes i obrir un espai de 

reflexió entorn de les relacions interculturals i la gestió de la 

diversitat” 

“Tot i ser nens i nenes molt petits, l’activitat els ha fet reflexionar, 

al seu nivell, i han participat molt”. 
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“L’obra plantejava situacions que ens trobem al barri de la 

Trinitat Vella i ha fet reflexionar sobre la convivència entre els 

veïns del barri”. 

“A destacar l’espai de reflexió que es va crear al final de 

l’activitat”. 

ü Per l’acció sensibilitzadora 

“L’activitat ha sensibilitzat el públic, s’ha creat un debat i al final 

hi ha hagut canvis d’actitud”. 

“Els alumnes s’han posat a la pell de l’altre”. 

“Ha ofert altres mirades, altres punts de vista necessaris per no 

creure només el que ens diuen als mitjans de comunicació”. 

ü Pels continguts tractats 

“Han tractat el tema amb una mirada que no podem tenir 

habitualment”. 

“Sobretot la informació que ha donat el taller”. 

“Han quedat molt clars els conceptes de prejudici i estereotip”. 

“La claredat i la força de la parella de clowns a l’hora de 

transmetre el missatge”. 

 

Pel que fa al 4% que valora que l’activitat no ha estat útil per desmuntar 
rumors, prejudicis i estereotips afirma que: 

“L'activitat ha acabat sent molt superficial, perquè els joves no 

estaven gaire centrats, els costava escoltar”. 

“L’avaluació que hem fet de l’activitat posa de manifest que es 

tracta d’una activitat que requereix uns tempos i explicacions que 

són difícils de dur a terme en una activitat oberta a l’espai públic, 

on constantment s’incorpora i marxa gent”.  

Caldrà millorar, doncs, en aquests dos aspectes.  

· En el primer cas, caldria comptar amb encara més informació 
sobre el grup i adaptar l’activitat i la durada i a les condicions del 
grup. Com que també és difícil de preveure, s’hauria d’haver fet 
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un seguiment més intens i que l’entitat pogués aprofundir amb els 
temes que no es van poder tractar en el moment de l’activitat. 

· A les activitats que s’adapten per fer-se a l’espai públic, sempre es 
demana que hi hagi prèviament un grup ja format. Sempre és 
inevitable que hi hagi moviment de gent, però caldrà fer més 
èmfasi en aquest aspecte. 

 

 

 

Cal destacar també que al 98%  de les valoracions s’hi afirma que durant 
l’activitat es va poder transmetre el missatge antirumors. Es valora 
especialment la riquesa dels debats i les reflexions que en van sortir, així 
com l’encert en la dinamització i la claredat de les explicacions per part 
dels dinamitzadors de les activitats i per l’ambient distès i relaxat que 
permet dialogar i propiciar la participació. En canvi, un 2% va considerar 
que no es va transmetre del tot, perquè: 

· L’activitat es va fer al carrer i no tots els participants van poder 
quedar-hi fins al final. 

· Calia més profunditat en els debats. 

Pel que fa a la pregunta de si després de fer l’activitat l’entitat sol·licitant 
farà algun tipus d’acció per desmuntar els rumors, el 83,3% afirma que sí 
que seguirà treballant el tema.  

De quina manera? Els punts següents resumeixen les respostes més 
freqüents: 
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· Són entitats compromeses a desmuntar rumors i prejudicis i des de 
l’entitat fan també accions antirumors. 

· Ja ho treballen de manera transversal. 

· L’escola duu a terme un programa de competència social i es 
treballen els valors de solidaritat, cooperació i respecte. 

· Volen fer el curs d’agents antirumors. 

· Centres educatius seguiran treballant sobre l’activitat a les tutories 
(grups de mediació o grups classe de matèries optatives faran una 
acció a la resta de companys de classe o de l’institut).  

· Fer alguna activitat més del Catàleg. 

El 16,7% que ha dit que no faran cap acció més, afirmen que o bé és 
difícil encabir-ho a la seva tasca diària o bé encara no ho saben. 

 

Entitats proveïdores 

Les entitats proveïdores, en ser preguntades si s’ha pogut transmetre el 

missatge antirumors, també al 98% de les valoracions s’hi afirma que sí, 
especialment gràcies a la participació activa del públic, que en general 
ha estat valorada com a molt bona o bastant bona. Això és 
indispensable per crear l’espai idoni de diàleg i interrelació. 

Per altra banda, l’altre motiu pel qual les entitats afirmen que l’activitat 
transmet el missatge antirumors és pel grau de sensibilització notable del 
públic participant. Consideren que el 59% del públic era majoritàriament 
sensibilitzat. En alguns casos, les persones assistents i l’entitat sol·licitant ja 
havien treballat la interculturalitat i per tant, les reflexions i 
l’aprofundiment al qual s’arribava enriquia els debats.  

Malgrat que les entitats proveïdores han percebut que més de la meitat 
del públic estava sensibilitzat, aquesta tendència ha anat baixant en els 
darrers anys i cada vegada hi participen persones menys sensibilitzades. 
Augmentar encara més la participació de les persones menys 
sensibilitzades segueix sent un repte a assolir.  
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Les trobades d’entitats dinamitzadores del Catàleg 

El treball conjunt amb les entitats dinamitzadores del Catàleg també ha 
estat una tasca que cada vegada pren més rellevància. Els 
dinamitzadors i dinamitzadores de les activitats han pres consciència del 
fet que formen part d’un projecte comú i de la necessitat d’intercanviar 

els seus sabers i experiències per abordar els nous reptes que es 
plantegen des del Catàleg. 

El 30 de novembre del 
2015 va tenir lloc la 
trobada d’entitats del 

Catàleg. A finals d’any és 
un bon moment per fer 
valoració de l’any i fer 
propostes de futur. Els 
temes que durant l’any, i 
especialment a la 
trobada, s’han tractat 
amb el grup de 

dinamitzadors i dinamitzadores del Catàleg han estat: 

· Millores de format i de difusió del Catàleg. 

· Proposta de materials i recursos complementaris per oferir a les 
entitats sol·licitants per donar continuïtat al tema tractat durant 
l’activitat. 

· Propostes per donar més visibilitat a les activitats allà on es facin i 
també a la mateixa Xarxa BCN Antirumors. 

· Debat sobre com millorar el sistema d’avaluació i seguiment de les 
activitats, en especial als centres educatius. 

Les entitats van valorar molt 
positivament aquesta trobada, ja 
que és l’oportunitat de posar en 
comú les seves experiències, reptes 
i noves idees per tal de millorar 
l’oferta i funcionament del 
Catàleg. 

Les propostes que van sortir se 
seguiran treballant amb el grup de 
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dinamitzadors i dinamitzadores del Catàleg. A més, algunes es podran 
vincular també als grups de treball de la Xarxa BCN Antirumors. Amb això, 
esperem, de cara al 2016, promoure més la participació de les entitats 
del Catàleg als espais de participació de la Xarxa. 

    

Les persones participants 

S’han fet, als participants, les preguntes de valoració qualitativa següents: 

· Penses que és necessari desmuntar rumors sobre la diversitat 
cultural? 

· L’activitat ha fet relacionar-te amb persones o amb grups amb qui 
habitualment no hi tenies relació? (activitats obertes només). 

· Activitats com aquesta fan millorar la convivència? 

· Després de participar de l’activitat, et sents més preparat per fer 
alguna acció que desmunti rumors sobre la diversitat cultural? 

D’acord amb les valoracions fetes pels participants, un 93% pensa que és 
útil lluitar contra els rumors, un 10% més que l’any passat.  Una possible 
explicació a aquest increment podria ser la percepció d’augment 
d’actituds racistes i islamòfobes aquest últim any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinió dels participants en percentatge sobre la necessitat de desmuntar 
rumors. 
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Pel que fa a la pregunta de si els participants s’han relacionat amb 

persones amb qui habitualment no hi tenen relació, un 79% ha afirmat 
que sí. Considerem que és una dada molt bona, ja que les activitats del 
Catàleg es consoliden també com espais de diàleg i de relació. Això va 
ser un punt fort del 2014 també, en què una gran majoria valorava 
positivament les activitats del Catàleg precisament perquè creaven 
espais on la gent pot parlar i reflexionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentatges pel que fa a la relació entre persones o grups a les activitats del Catàleg. 

 

Pel que fa a la pregunta de si les activitats fan millorar la convivència, el 
89% afirma que sí, un 9% que no i 2% no ho sap o no contesta. En aquest 
sentit el Catàleg acompleix el seu objectiu principal d’oferir activitats de 
sensibilització a favor de la convivència i la cohesió social. 

I, finalment, davant la pregunta de si després de fer l’activitat, se senten 

més preparats per fer una acció antirumors, el 71% dels participants 
afirma que sí. 
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Opinió en percentatge dels participants sobre si se senten preparats per fer una acció 
antirumors després d’haver fet l’activitat. 

 

El resum següent mostra el que farien la majoria de persones que han 
contestat la pregunta: 

· “Veure amb un altre punt de vista les persones que considero 
diferents i respectar tothom”. 

· “Donar a conèixer altres maneres de veure les persones”. 

· “Condemnar els actes racistes en totes les seves formes”. 

· “Comunicar-me i parlar amb les persones. No jutjar”. 

· “Participar en accions en contra de la discriminació”. 

· “Desmentir els rumors”. 

· “Transmetre el que he après”. 

· “Fer xerrades, especialment a joves”. 

Les dades analitzades són força positives, ja que en general els rumors 
preocupen a les persones que han participat a les activitats i, després de 
fer-les, volen seguir amb alguna acció per lluitar contra els rumors, 
prejudicis i estereotips, ja siguin canvis a nivell personal o de relació amb 
les altres persones, com també motivació per generar altres iniciatives i 
accions antirumors. 
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4. Presentacions de l’Estratègia BCN Antirumors i 
col·laboracions com a bona pràctica 

Un dels objectius de les presentacions de l’Estratègia és trobar sinergies i 
col·laboracions amb diferents sectors clau per a la tasca antirumors. 
També serveixen per donar difusió de la iniciativa a Barcelona i a altres 
llocs que també volen impulsar una iniciativa semblant. 
 

Al llarg del 2015 s’han fet 6 presentacions, amb una assistència 
aproximada de 150 persones. 

· Curs de Mediació Comunitària COLPIS. 

· Consell de Ciutat de Mollet. 

· Universitat de Barcelona (Departament d’Aprenentatge Servei). 

· Xarxa de Drets d’Infants. 

· Districte de  Ciutat Vella (Taules de prevenció dels barris: Casc 
Antic i el Gòtic). 

Per altra banda cal destacar el reconeixement com a bona pràctica el 
2015 de l’Estratègia BCN Antirumors en el marc del projecte “Banc de 
bones pràctiques” de  la Gerència de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esport. 

 

En el marc del CONVENI per a la 
cooperació interadministrativa 
entre la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, la 

Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació de 

Municipis de Catalunya, per 
desmuntar rumors sobre la 
diversitat i en pro de la convivència a Catalunya, el 2015 es realitza la 
primera jornada antirumors: “Del rumor a la xenofòbia.  Estratègies per fer-

hi front”, amb l’objectiu de compartir experiències al voltant d’aquest 
tema, per tal d’anar estenent el coneixement i les bones pràctiques 
antirumors. 
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Des de l’Estratègia, es valora la importància de destacar el treball 
realitzat a Ciutat Meridiana a través del seu Pla Comunitari, entitat 
membre de la Xarxa BCN Antirumors, amb el projecte formatiu de teatre 
comunitari7.  També va participar-hi l’Associació Marabal, amb 
l’experiència del projecte “La família del costat”. 

 
A nivell internacional, el 2015 es finalitza el Projecte C4i – Communication 

for Integration, iniciativa finançada conjuntament pel Consell d’Europa i 
la Comissió Europea (Fons Europeu d’Integració) durant el període 2014-
2015. Deu ciutats europees comparteixen aquest projecte de creació de 
xarxes antirumors per la diversitat, inspirades en la Estratègia Antirumors 
de Barcelona: Amadora (Portugal), Bilbao (Estat espanyol), Botkyrka 
(Suècia), Erlangen (Alemanya), Limerick (Irlanda), Loures (Portugal), 
Lublin (Polònia), Nuremberg (Alemanya), Patres (Grècia) i Sabadell (Estat 
espanyol). 
 
El juny del 2015 es participa en la trobada de finalització i de 
presentacions de conclusions del projecte. 
 
Barcelona ha tingut el rol de transferència de coneixements a partir de 
l’experiència de l’Estratègia BCN Antirumors, i aquesta responsabilitat ha 
comportat les següents tasques:  
 

· Participació a les reunions de coordinació general 
· Producció de documents 

· Presentacions formatives 

· Estudi d’impacte a Ciutat Meridiana 
· Assessorament on-line 

 
Per més informació, podeu veure la pàgina oficial del projecte: 
http://pjp-eu.coe.int/web/c4i. 

                                                 
7 Aquest projecte s’explica en més detall a l’apartat de Projectes antirumors al territori. 
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Comunicació 

Enguany, des de l’eix de comunicació, s’ha apostat per donar continuïtat 
a les línies de treball desenvolupades al llarg del 2014 i s’ha posat especial 
èmfasi en visibilitzar les accions antirumors organitzades  per: 

§ Estratègia BCN Antirumors  
§ Entitats i serveis  de la ciutat  
§ Xarxa BCN Antirumors  

 
Durant el 2015 s’ha incrementat el nombre d’activitats que es difonen a 
través de l’agenda de la web,  les xarxes socials i el butlletí del Programa 
BCN Interculturalitat que s’envia estratègicament als mitjans de 
comunicació per connectar-los amb la realitat diversa de la ciutat.  
 
Aquesta informació que s’envia als mitjans es reforça amb notes i 
convocatòries de premsa específiques que han permès donar un major 
ressò mediàtic a actes com els 5 anys de la Xarxa BCN Antirumors o la 
cloenda del projecte “La Família del Costat”. 
 
L’actualització constant del web, la presència diària a les xarxes socials i 
l’enviament regular d’informació a través de butlletí, són vies que cal 
reforçar, ja que ens permeten fer arribar el missatge antirumors a un gran 
nombre de persones.  
 

1. L’acció comunicativa Antirumors  

 
L’eix de comunicació és tranversal a tota l’Estratègia BCN Antirumors  i 
per tant contribueix als eixos de sensibilització i participació en:  
 
Pel que fa al l’eix de participació,  

1. Xarxa BCN Antirumors, s’ha contribuït a: 

· Visibilitzar les diferents fases del procés d’avaluació i elaboració del 
nou Pla d’Acció 2016 - 2020 a través del web, Facebook i  el butlletí 
del Programa BCN Antirumors.  

· Fer difusió de les convocatòries a les diferents jornades de treball i 
plenària que s’ha realitzat al llarg de l’any. 
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· Donar visibilitat als cinc anys de la Xarxa. 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

· Augmentar el nombre d’entitats vinculades a la Xarxa a través de 
les xarxes socials: Facebook i Twitter.  

· Assessorament i suport tècnic al grup de comunicació de la Xarxa. 
· Col·laboracions i ponències en les formacions organitzades per 

diverses entitats de la Xarxa al llarg de l’any: Llatins per Catalunya i 
Diverscat.  
 

2. Projecte d’agents antirumors en acció, s’ha contribuït a fer difusió de 
les convocatòries i s’ha donat suport tècnic a les accions on han 
participat els agents Antirumors. 

 

Pel que fa a l’eix de sensibilització,  
 
1. Formació antirumors 

 

· Realització de 7 sessions formatives sobre el nou panorama 
comunicatiu i  les noves eines per combatre dels rumors als 
mitjans, en el marc de les formacions antirumors que s’han 
realitzant al llarg de l’any.  

 
2.  Catàleg d’activitats antirumors, 

· El Catàleg d’Activitats per Combatre Rumors i Estereotips sobre 

diversitat Cultural a Barcelona és una de les eines clau de 
l’Estratègia BCN Antirumors i també un dels materials que, 
comunicativament, necessita més dinamització. La seva 
condició d’eina posada al servei de la ciutat implica fer-ne 
una difusió intensiva i acurada. 

El 9 de març del 2015 es va presentar i penjar al web la quarta 
edició del Catàleg d’Activitats Antirumors. 

Invitació Jornada de treball XBCNA|2015. 
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A partir de llavors, el web 
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural es va 
convertir en l’espai de centralització de descàrrega del Catàleg i 
de demanda online d’activitats. 

· A les xarxes socials, del 9 de març al 3 d’abril del 2015 se’n va fer 
una difusió intensiva cada dos o tres dies, a la qual es presentaven 
les diferents activitats. 

· Facebook es va convertir, conjuntament amb algunes notícies al 
web i el Butlletí del Programa BCN Interculturalitat, en la principal 
plataforma de difusió del Catàleg 2015. L’impacte d’aquesta 
comunicació va ser notable: les entrades de Facebook de BCN 
Acció Intercultural més compartides van ser, juntament amb les de 
Formacions Antirumors, les relacionades amb el Catàleg.  

· Des del mes d’abril, l’agenda d’activitats del web 
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural va recollir 
les activitats antirumors programades. Així mateix, s’han publicat 
notícies on el Catàleg ha participat oferint-hi alguna de les seves 
activitats, com és el cas del relat d’algunes activitats realitzades, 
de les accions a la Mercè2015, les accions per a educadors al Dia 
de la Diversitat, la Trobada d’Entitats del CMIB i la col·laboració 
amb el projecte “A l’Estiu BCN t’acull”.  
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· També, periòdicament s’ha anat fent difusió de les activitats 
obertes al Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materials i recursos antirumors  

· Manual antirumors 
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/manuals-
antirumors 
 
Enguany s’ha editat un nou manual per combatre els rumors, 
prejudicis i estereotips, en aquesta ocasió dedicat a temes de 
convivència. 
 
El manual es pot descarregar al web del Programa BCN 
Interculturalitat i es recullen dades per desmuntar, entre d'altres, 
falsos rumors que asseguren que les persones d'altres orígens 
culturals fan mal ús de l'espai públic, no participen de la vida 
associativa, són incíviques o incrementen la inseguretat ciutadana. 
 

· Guia pràctica de l’agent antirumor 
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/guia-agent-

antirumor 

 
Enguany s’ha començat el procés a seguir per a l’actualització de 
la Guia Pràctica de l’Agent Antirumors. Procés que tindrà lloc 
durant del primer semestre del 2016 i que vol implicar a: 
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o Formadors de la formació Antirumors 
o Agents Antirumors 
o Grup de treball de la Xarxa 
o Oficina Tècnica de l’Estratègia BCN Antirumors.  

 
La guia va ser editada el 2012 en consonància amb els continguts 
que es tractaven a la formació antirumors en aquell moment, i és 
per això que, com que la formació antirumors ha evolucionat 
incorporant canvis a nivell de contingut i de forma, es creu 
necessari realitzar dita revisió, perquè la guia continuï sent una eina 
útil i significativa.  

 
Aquest 2015 s’han editat i redistribuït els següents materials antirumors:  

 
4 El còmic per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural 

“Blanca Rosita Barcelona” ha tornat a ser un dels recursos distribuïts 
principalment durant la Diada de Sant Jordi a la Rambla del Raval 
(200 exemplars x 4 números), i per les festes de la Mercè a la Pl. 
Catalunya (500 x 4 números exemplars). Durant el 2015 s’ha 
distribuït una edició actualitzada del còmic número 1. 
 

4 Desplegables explicatius de la Xarxa BCN Antirumors (200 
exemplars repartits durant la Diada de Sant Jordi a la Rambla del 
Raval; 500 durant les Festes de la Mercè a la Pl. Catalunya; i 100 
durant la Trobada d’Entitats del CMIB). 
 

4 Punts de llibre: S’han distribuït 4.750 punts de llibres, distribuïts durant 
la Diada de Sant Jordi a diferents espais de la ciutat a través 
d’entitats membres de la Xarxa BCN Antirumors. 
     

4 Gots antirumors reutilitzables: 200 gots distribuïts durant la Diada de 
Sant Jordi a la Rambla del Raval i 300 durant les Festes de la 
Mercè. 
 

4 Xapes antirumors: es va tornar a produir aquest material (5000 
noves xapes), repartides durant les formacions d’agents antirumors 
(200 xapes), i durant les accions de difusió/sensibilització de la 
Diada de Sant Jordi al Raval (200 xapes), les Festes de la Mercè 
(300 xapes) i a la Trobada d’Entitats del CMIB (100 xapes). 
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4 Globus amb el missatge “#prourumors”: Durant la Diada de Sant 
Jordi se’n distribueixen 500 i 600 durant les festes de la Mercè. 
 

4 Sotagots interculturals: Se’n distribueixen 200 durant la Diada de 
Sant Jordi i 300 durant les Festes de la Mercè. 
 

4 Estovalles interculturals de promoció del comerç de proximitat 
(50.000 estovalles distribuïdes amb la col·laboració de Barcelona 
Activa als establiments de restauració de Trinitat Vella, Besòs 
Maresme, Bon Pastor, Zona Nord, La Marina i Roquetes). 
 

4 Suc intercultural: A partir de la recepta del sotagot intercultural de 
la Fundació Mescladís, es van distribuir durant la Diada de Sant 
Jordi al Raval (20 litres) i durant la Mercè a la Pl. Catalunya (30 
litres).  

 

Demandes materials antirumors 

Enguany han estat 54 les entitats que han sol·licitat materials Antirumors a 
través del formulari en línia que hi ha al web del Programa BCN 
Interculturalitat. 
 
D’aquestes 54 demandes, el 70% han estat per la diada de Sant Jordi i la 
resta, principalment, per repartir durant les festes majors i celebracions 
dels diferents barris.  
 
En total s’han distribuït 14.345 materials en els diferents districtes de la 
ciutat. 

 

 

Materials cedits|2015. 
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Entitats sol·licitants per Districtes|2015. 

 
 

3. Conclusions i reptes de futur 
Enguany l’Estratègia BCN Antirumors i els seus diferents eixos de treball 
s’han anat consolidant i  transformant en sintonia amb les noves directrius 
polítiques que emfasitzen que el rumor ha ser la porta d’entrada per 
combatre i denunciar actituds racistes i pràctiques discriminatòries. 

Altres aspectes a destacar: 

Treball en procés: 

§ Es consoliden els projectes antirumors al territoris i es redefineixen les 
eines i recursos de l’Estratègia per poder treballar en clau de 
procés amb els diferents agents de la ciutat, amb l’objectiu que les 
accions impulsades tinguin un major impacte i perdurin en el 
temps.  

§ Treballar, atenent els ritmes de les entitats, serveis i ciutadans, i 
tenint en compte quines són les seves necessitats, inquietuds i 
interessos, per, de forma conjunta, construir projectes i accions 
antirumors que esdevinguin significatives i que perdurin en el 
temps. 

§ Aquesta manera de fer també es trasllada als grups i comissions de 
la Xarxa BCN Antirumors, que amb el nou Pla d’acció es 
transformen en espais que es redefineixen en base a les possibilitats 
i limitacions de les entitats i ciutadans que les formen, i es dibuixen 
més flexibles i permeables.  
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§ La importància del procés: el procés  és el camí que permet arribar 
als objectius marcats, i per tant, cal posar-lo en valor perquè sense 
camí la consecució dels objectius es fa inviable, i com més 
gratificant és el camí, més  significatius son els resultats.  

§ Treballar en clau de procés també ha permès optimitzar els 
recursos i eines de l’Estratègia, ja que esdevenen més significatius 
per a qui els sol·licita, vetllant, per tant, pel seu bon ús  i la seva 
replicabilitat.  

 

Eixos Transversals: 

· La diversificació i territorialització de l’estratègia continuen sent 
clau, i cal repensar maneres per consolidar-los com a eixos 
tranversals. 

· La marca Antirumors continua possibilitant l’entrada per treballar a 
nivell territorial i sectorial, facilitant el treball transversal amb 
comerç, salut, educació i en diferents barris de la ciutat.  

· Enguany també s’han plantejat treballar nous eixos de treball, que 
cal concretar el 2016, però que fan referència a la necessitat que 
l’Estratègia BCN Antirumors estigui atenta a la realitat canviant de 
la ciutat i la incorpori en les seves línies de treball (monogràfic 
sobre refugi o un augment de les activitats del catàleg que 
abordin el tema de la islamofòbia). 

Transversalitat amb d’altres actors: 

§ Enguany s’han obert noves vies de col·laboració amb agents de la 
ciutat que ens apropen a les necessitats, interessos i inquietuds de 
la ciutadania, aporten noves perspectives i maneres de fer, així 
com el saber i l’experiència en el  marc del seu àmbit d’actuació.  

§ Treballar de la mà d’altres actors socials de la ciutat enriqueix 
l’Estratègia i la fa créixer. 

§  En aquest sentit, l’Estratègia i,  especialment, la  Xarxa, en el marc 
d’aquest nou Pla d’Acció, ha començat a  promoure nous  espais 
de participació perquè tothom pugui sentir-se inclòs, i ha redefinit 
espais com la plenària, creant l’espai d’acollida a  l’inici 
d’aquesta.  

Comunicació: 

· Enguany s’ha continuat treballant per un discurs inclusiu i no 
culpabilitzador, que cal consolidar i reconvertir en una eina perquè 
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tothom qui vulgui en pugui fer ús. Es parteix de la base que una 
persona que emet un rumor ho fa per ignorància i no 
necessàriament és racista. 

· El valor del diàleg i la reflexió: la importància de les microconverses 
i de construir plegats marcs comunicatius alternatius.  

· L’Estratègia BCN Antirumors continua treballant per i amb els 
mitjans de comunicació de la ciutat, per oferir-los eines i espais 
d’intercanvi de bones pràctiques, com la trobada de mitjans de 
comunicació que es  preveu realitzar el 2016 des del grup de 
comunicació de la XBCNA. 

· Els bons resultats assolits a nivell de difusió de l’acció Antirumors 
recomanen mantenir una línia continuista, reforçant, de forma més 
estratègica, la relació amb els mitjans de comunicació.  

 

Resultats generals 2015 

Pel que fa a la Xarxa BCN Antirumors  

Enguany s’ha produït una disminució de les entitats que formen part de la 
Xarxa, per dues qüestions: 

1. Una de caire tècnic. La base de dades va fallar i es van perdre 
els contactes d’algunes de les entitats adherides a la Xarxa. En 
l’actualitat es treballa per solucionar aquest error. 

2. Es va realitzar una actualització de la base de dades de la 
Xarxa i durant aquest procés algunes entitats es van donar de 
baixa per no poder assumir el compromís de participar més 
activament o per no tenir els recursos humans suficients per fer-
ho, i d’altres han deixat de funcionar.  

 

Nº d'entitats adherides a la XBCNA.  2015. 

65

13
3

14
0

15
7

47
3

34
7

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5



 

199 

Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

Any Nº d'edicions
Nº de persones 

inscrites

Nº de persones 

que reben 

certificats

2010 4 243 171

2011 10 357 265

2012 11 310 229

2013 10 343 210

2014 13 362 253

2015 11 262 178

Total 59 1877 1306

A diferència de les entitats, s’ha produït un increment considerable en 
el nombre de persones a títol individual que s’han adherit, enguany, a 
la Xarxa BCN Antirumors. 

 

Nº de persones a títol individual adherides a la XBCNA.  2015. 

 

Pel que fa a la formació Antirumors  

 
Pel que fa al Catàleg d’activitats Antirumors  
 

Any Nombre d’activitats realitzades Nombre de participants 

2012 65 2.440 

2013 88 3.929 

2014 103 5.146 

2015 116 4.671 

Total 372 16.186 
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Reptes 2016  

Pel que fa a l’eix de participació,  

§ Xarxa BCN Antirumors:  

· El desplegament del Pla d’Acció de la Xarxa BCN Antirumors 2016-
2020  i posada en marxa de la nova comissió de dinamització. 

· La diversificació i la territorialització de la XBCNA. 
· La implementació del model intercultural en el propi funcionament 

intern (espais de trobada i  grups de treball). 
· Consolidació d’un colideratge compartit entre la ciutadania, la 

societat civil organitzada i l’Ajuntament de Barcelona. 
· Una major visibilitat a la tasca realitzada per la XBCNA en els espais 

web del Programa BCN Interculturalitat i de les entitats que formen 
la Xarxa. 

· Aprofundir en el treball de sensibilització entorn a situacions de 
discriminació i racisme per raons d’origen. 

· Aconseguir una major participació i implicació dels diferents 
membres de la Xarxa. 

· Revitalitzar la Xarxa i el seu funcionament.  És un moment clau en el 
qual és important tornar a recuperar la motivació i implicació dels 
seus membres. 
 

§ Transversalització dels temes emergents o d’actualitat en el marc 
de l’Estratègia BCN Antirumors: refugi, islamofòbia, etc.  

§ Projecte Agents Antirumors en acció: 

· Redefinir el projecte per aconseguir vincular les persones que 
realitzen la formació i formen part de la Xarxa, a títol individual, en 
les accions antirumors que s’impulsen des de la pròpia Estratègia,  
des de la Xarxa o les entitats que la formen. 

Pel que fa a l’eix de sensibilització  

§ Formació Antirumors 

· Diversificació de la participació. 
· Priorització de les formacions Antirumors territorialitzades, entenent 

aquestes com una possibilitat per treballar als territoris i crear xarxes 
antirumors al barris.  
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§ Projectes Antirumors als territoris. 

� Consolidar el projectes ja existents reforçant el treball amb els 
agents socials del territori, ampliant el nombre d’implicats en 
cadascun dels projectes.   

§ Catàleg d’activitats antirumors. 

· Incorporar, com a la resta de l’Estratègia BCN Antirumors, activitats 
sobre islamofòbia i refugi, així com entendre el rumor com la porta 
d’entrada per abordar temes de discriminació i racisme.  

§ Materials i recursos antirumors 

· Actualització compartida de la guia pràctica de l’agent antirumor 
i la seva redifusió. 

Pel que fa a l’eix de comunicació  

§ Definir el tractament que se li dóna a les dades que apareixen en 
els diferents manuals antirumors editats en els darrers tres anys.  

http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/manuals-
antirumors  
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6. 

Comunicació 
Intercultural 
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1. Presentació 

 1.1 Què és Comunicació Intercultural? 

Com a eix transversal i eina de suport tècnic del Programa BCN 
Interculturalitat, la línia d'acció de Comunicació Intercultural participa, en 
diferents graus, en les accions encaminades a la consecució dels 
objectius generals del Programa i a la consecució dels objectius 
específics de cadascuna de les seves línies. 

Aquesta transversalitat, no obstant, no redueix l’acció comunicativa 
intercultural a únicament una eina de suport i visibilització de l’acció 
desenvolupada per les altres línies del Programa.  

La transversalitat de la comunicació intercultural juga també un paper de 
cohesió interna que, conseqüentment, cohesiona i enforteix  la 
incidència que el Programa té de manera externa cap a la ciutat. 
Aquesta cohesió s’articula principalment al voltant d’un relat comú que, 
sempre treballat de manera col·lectiva tant amb l’equip com amb la 
pròpia ciutat, s’impulsa conceptualment des de Comunicació 
Intercultural. 

Aquesta seria, doncs, la missió central de la línia de Comunicació 
Intercultural: construir un relat compartit de la diversitat, cohesionat i a la 
vegada flexible, i en reconstrucció contínua.  

Aquesta missió es materialitza tècnicament en el disseny i implementació 
d’estratègies que, ja des de la pròpia comunicació funcional de les 
diferents accions del Programa, fan arribar a la ciutadania aquest relat.  

Unes estratègies que passen per trobar i obrir espais permanents de 
(re)construcció del relat; utilitzar i crear metodologies que operin des del 
diàleg i la proposta i que, a la vegada, tinguin una voluntat nítidament 
transformadora; impulsar dinàmiques que facin d’aquesta construcció 
una tasca realment diversa; identificar actors comunicatius clau i crear-hi 
sinergies; i localitzar els canals que articulen la comunicació social de la 
ciutat i incidir-ne des d’una perspectiva interculturalista.  

Conseqüentment, Comunicació Intercultural  combina aspectes de: 

· dinamització tècnica  

· sensibilització  
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· formació  

· difusió  

· cohesió  

DINAMITZACIÓ TÈCNICA: Des de Comunicació se supervisa l’actualització 
i explotació de la base de dades de contactes. Aquesta és una eina clau 
per fer arribar l’acció intercultural, tant d’una manera massiva com d’una 
manera selectiva, segons els interessos i les necessitats comunicatives de 
cada procés.  

SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ: Aquesta vessant de la comunicació es 
connecta primordialment amb l’Estratègia BCN Antirumors, mitjançant el 
suport al disseny de campanyes i materials antirumors i interculturals. No 
obstant, s’emmarqui o no en una campanya determinada, des de 
Comunicació Intercultural s’aposta sempre per un llenguatge inclusiu i, 
per tant, per la construcció d’un altre relat, més responsable i rigorós, de 
la diversitat cultural que caracteritza la ciutat. 

Des d’aquesta perspectiva, l’acció comunicativa assumeix també una 
funció formativa: cadascuna de les seves comunicacions (funcionals o 
emmarcades en una campanya) actua, des de la praxi, com a exemple 
didàctic d’inclusivitat. De manera més específica, aquesta funció 
didàctica i formativa es concreta en la sessió dedicada a la comunicació 
que tanca el Curs d’Agents Antirumors. 

DIFUSIÓ: Comunicació Intercultural utilitza les seves xarxes físiques i virtuals 
per difondre i visibilitzar l’acció intercultural que desenvolupa tant la 
ciutat com el propi Programa i altres àrees de l’Ajuntament. Aquesta 
tasca passa també per establir contactes amb els mitjans de 
comunicació, una relació que es gestiona i dissenya amb la col·laboració 
del Grup de Comunicació de la Xarxa BCN Antirumors, i dels 
departaments de Premsa i Comunicació de l’Àrea de Drets de 

Ciutadania, Participació i 
Transparència. 

COHESIÓ: A través de la 
publicació d’un butlletí periòdic, 
des de Comunicació es 
mantenen interrelacionats i 
informats els agents (cívics i 
institucionals) que fan acció 
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intercultural a la ciutat, facilitant d’aquesta manera les sinergies i la 
cohesió dels processos en desenvolupament. 

L’aposta conceptual per la comunicació inclusiva s’ha transversalitzat a 
l’acció del Programa BCN Interculturalitat, a la Xarxa BCN Antirumors i, 
per tant, a bona part de la ciutat. De fet, la Xarxa va rebre el 2015 un 
dels premis de la Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual, depenent del 
Consell Audovisual de Catalunya. El guardó reconeixia la seva 
contribució “a formar agents antirumors i a difondre campanyes virals de 
vídeos a través d’internet i les xarxes socials, d’accions de sensibilització, 
etc., a fi i efecte de trencar amb els rumors i els estereotips que poden 
generar actituds racistes i, per tant, dificultar la convivència entre 
persones de diferents cultures”. 

Cal destacar també que durant el 2015 es complien els 5 anys 
d’existència de la Xarxa BCN Antirumors, motiu pel qual i amb la 
col·laboració del departament de Comunicació de l’antiga Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esport1  es va generar un vídeo que, com es 
detalla més endavant, va servir de base per les accions relacionades 
amb aquest aniversari i que es van englobar sota l’etiqueta 
#5anysfentxarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ara Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.  
2 Abans Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esport. 
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2. Comunicació Intercultural i 
la seva acció el 2015 

Cada línia d’acció del Programa BCN Interculturalitat incorpora al seu 
respectiu capítol d’aquesta memòria un apartat dedicat a les seves 
necessitats comunicatives específiques. Aquí, doncs, ens centrarem a 
descriure aquelles iniciatives que, tot i estar inevitablement vinculades a 
una o a diverses línies del Programa, tenen una dimensió estratègica 
global i es dissenyen i gestionen principalment des de Comunicació 
Intercultural.  

2.1. Espais virtuals: web i xarxes socials  

El nou portal web BCN ACCIÓ INTERCULTURAL 

El febrer es publica el portal web 
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural, que aplega de 
manera centralitzada la informació fins aleshores dispersa en tres espais 
web: 

· www.bcnantirumors.cat  

· www.interculturalitat.cat 

· www.espaiavinyo.cat 
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Durant el 2015 es consolida aquest nou espai virtual que s’estructura en 
quatre blocs:  

· Impulsem la interculturalitat: visibilitza els projectes i processos 
interculturals que es desenvolupen a la ciutat amb el lideratge i el 
suport (tècnic i econòmic) de l’Ajuntament de Barcelona. És l’espai 
on més s’explicita l’aposta que el Programa BCN Interculturalitat fa 
pels projectes i les accions dissenyats des d’una perspectiva 
territorialitzada. Per això, aquet bloc inclou apartats específics per 
la feina conjunta amb els Districtes i els Centres Cívics, i per la tasca 
desenvolupada per la línia d’acció més nova del Programa: Acció 
Intercultural als Barris. 

· Estratègia BCN Antirumors: Combina eines antirumors amb 
informació sobre la Xarxa BCN Antirumors. 

· Espai Avinyó: Recull l’actualitat vinculada a la seva programació 
trimestral. És també l’espai web des del qual es poden demanar 
exposicions interculturals i, des de finals del 2015, s’ha treballat en 
la implementació d’una funcionalitat tècnica (operativa el 2016): 
des d’aquesta part del web, les persones interessades es poden 

inscriure a les activitats de l’Espai Avinyó que desitgin. D’aquesta 
manera, es constribueix a la millora de la gestió purament 
organitzativa de les activitats. Significa també la creació d’un 
canal de recollida de contactes que resulta fonamental per 
ampliar la xarxa de persones vinculades al Programa BCN 
Intercullturalitat. 

· Formació i recursos: Bloc dedicat a difondre les formacions, i que 
recull els diferents recursos (guies, documents, còmics, vídeos, etc.) 
generats pel Programa. Entre aquests recursos destaca el Catàleg 
d’Activitats Antirumors, que disposa d’un apartat propi. 
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Manteniment del nou 
espai web 

La publicació de notícies es 
fa a partir d’ara a través de 
l’eina WordPress, que 
interconnecta tota la 
producció informativa de 
l’Ajuntament.  

WordPress permet, 
d’aquesta manera, que el 
manteniment web combini 
la generació de noves 
notícies pròpies amb la 
republicació de notícies 
generades des dels webs 
d’altres departaments. D’aquesta manera, 
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural el web queda 
integrat dins del circuit comunicatiu de l’Ajuntament: hi genera 
informació que d’altres poden difondre; i, alhora, contribueix a la difusió, 
des d’una perspectiva transversal, de notícies i activitats interculturals que 
desenvolupen altres departaments.     

Durant el 2015, el nou espai web ha publicat un total de 94 notícies en 
català i en la seva versió traduïda al castellà. D’aquestes publicacions, 23 
són notícies compartides d’altres espais web de l’Ajuntament. 

El nou portal web també s’ha integrat a ASIA, que nodreix la secció 
d’agenda amb les activitats de caire intercultural que es desenvolupen a 
la ciutat (veure punt 2.5). 
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El següent gràfic recull les dades de tràfic al nou portal web: 
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Les xarxes socials 

Durant el 2015 s’ha consolidat la filosofia de gestió 2.0 de les xarxes 
socials. Comunicació Intercultural no entén el facebook i el twitter com a 
espais pel monòleg (plataformes per difondre unidireccionalment l’acció 
del Programa) sinó com a espais de diàleg (plataformes per compartir 
coneixements i crear espais de construcció conjunta de relat inclusiu). 

Les xarxes socials s’han convertit, doncs, en eines de difusió de l’activitat 
intercultural del Programa BCN Interculturalitat i, a la vegada, en una eina 
de suport i redifusió de l’activitat intercultural desenvolupada per la 
ciutat. 

· Facebook BCNAccioIntercultural: Les noves polítiques de privacitat 
de Facebook van obligar a tancar la pàgina d’amistats d’Espai 
Avinyó el juny del 2015. Vam aprofitar aquest fet per unificar sota 
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un únic facebook (BCNAcciointercultural) tota la comunicació del 
Programa, utilitzant etiquetes per classificar els continguts: 

o #BCNactivitatintercultural (per activitats desenvolupades 
per entitats. També és l’etiqueta per a les activitats de 
l’Espai Avinyó, a la qual cal sumar-hi l’etiqueta específica 
que, a partir del 9 de novembre, es crea per a cada 
activitat programada). 

o #XarxaBCNAntirumors i #prourumors (informacions 
relacionades amb l’acció antirumors). 

o #5anysfentxarxa (per a l’activitat relacionada amb 
l’aniversari de la Xarxa BCN Antirumors). 

Per tal de dotar d’un perfil comunicatiu propi les activitats de 
l’Espai Avinyó, a partir del novembre es creen minicampanyes 
comunicatives per a la difusió d’algunes d’aquestes activitats: cinc 
dies abans de l’activitat, i a raó d’un apunt per dia, es comencen 
a publicar notícies relacionades amb l’activitat, que a més disposa 
d’una etiqueta pròpia.  

En la línia d’entendre les xarxes socials com a espai col·lectiu, 
durant el 2015 s’ha incrementat el seguiment d’altres perfils de 
Facebook a la recerca de comunicacions per compartir. Durant el 
2015 s’han publicat una mitjana de 2,7 apunts diaris, dels quals 1 
era compartit. (més detalls a l’apartat 2.5) 

L’efecte d’aquesta interacció a la xarxa fa que s’incrementi 
també la viralització de les informacions publicades que, de 
mitjana, s’han compartit 2 vegades a d’altres perfils de Facebook. 
La mitjana de “M’agrada” és de 4 per apunt publicat.  

Aquesta gestió 2.0 de la xarxa ha ajudat al creixement del 
posicionament i seguiment de @BCNAcciointercultural: 

Va començar l’any amb 1624 persones seguidores, i acaba el 2015 
amb 2285. L’índex de persones impactades amb les 
comunicacions arriba a pics de 2823. 
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· Twitter BCNAntirumors: El creixement de seguidors durant el 2015 ha 
sigut de 532 persones: s’ha passat de 1734 seguidors el 2014 a 2266. 

· Twitter EspaiAvinyó: El creixement de seguidors durant el 2015 ha 
sigut de 335 persones: s’ha passat de 856 seguidors el 2014 a 1191. 

En tots dos casos, ha sigut molt positiva la incorporació de l’eina de 
programació de piulades compartida per tota l’Àrea de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència2. D’aquesta manera s’ha pogut 
incrementar l’acció comunicativa: fins a arribar, en el cas de 
BCNAntirumors, a les 1657 piulades (actualment, 4677 actualitzacions), i 
en el cas d’Espai Avinyó, a les 1053 (actualment, 3373 actualitzacions).  

A continuació, aquest quadre recull l’increment de seguiment de les 
xarxes socials gestionades pel Programa BCN Interculturalitat el 2015 (no 
s’inclou el Facebook de l’Espai Avinyó que, com s’ha comentat, es va 
haver de tancar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes dades expliquen que l’índex Klout (nivell d’incidència a la xarxa, 
en una escala d’1 a 100) sigui de 51 per BCNAntirumors, i de 47 per Espai 
Avinyó.   

                                                 
2 Abans Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esport. 
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· El canal de Youtube BCNantirumors: Durant el 2015, el canal propi 
de Youtube va desaparèixer i els nous continguts audiovisuals 
generats es van incorporar al canal de Youtube de l’Àrea de Drets 
de Ciutadania, Participació i Transparència. S’hi van penjar durant 
el 2015 un total de 36 vídeos que han sumat un total de 4708 
visionats. Hi destaquen els nous vídeos produïts durant el 2015:  

o Vídeo dels 5 anys de la Xarxa BCN Antirumors: 531 visionats. 

o Conferència i entrevista a Carlos Giménez: 268 visionats. 

o Espai de conversa sobre islamofòbia: 221 visionats. 

2.2 Campanyes de sensibilització 

Com a esdeveniments ja prou consolidats, durant el 2015 s’han tornat a 
desenvolupar dues campanyes de sensibilització i difusió estretament 
connectades al calendari festiu i cívic de la ciutat: 

· Campanya de Sant Jordi: A través de la Xarxa BCN Antirumors, la 
sensibilització intercultural es va fer participant durant un matí del 
Sant Jordi al Raval, amb la coordinació de la Fundació Tot Raval. 

Hi vam disposar un estand des del qual vam distribuir un nou 
material: el rodal intercultural, que anava acompanyat del tast 
d’un suc intercultural creat conjuntament amb Mescladís, fundació 
que es va encarregar de la seva producció.  

Aquesta nova proposta es va valorar com a molt positiva tant a 
nivell d’impacte quantitatiu (vam distribuir 200 sucs acompanyats 
del seu sotagot i got antirumors) com qualitatiu (la fórmula 
discursiva d’utilitzar un suc amb diferents ingredients d’arreu com a 
metàfora dels beneficis de la diversitat va facilitar molt la tasca als 
agents antirumors que van participar en l’acció de manera 
voluntària).    

També s’hi van distribuir els materials habituals: el còmic Blanca 
Rosita Barcelona, xapes, desplegables de la Xarxa BCN Antirumors i 
globus amb el lema #prourumors. 

· Campanya de les Festes de la Mercè: La Xarxa BCN Antirumors va 
tornar a sortir al carrer per les festes de la Mercè, i ho va fer, entre 
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altres coses, per celebrar amb tota la ciutat els seus primers 5 anys 
d’activitat.  

El diumenge 20 i el dijous 24 de setembre es va disposar, per 
primera vegada, un estand propi a la 20a Mostra d’Associacions 

de la Plaça Catalunya. Des d’allà, i repetint la fórmula testada 
positivament durant el dia de Sant Jordi, es va  informar de la tasca 
i les accions que s’impulsen des de la Xarxa BCN Antirumors. 

A més, aprofitant la infraestructura de Torre Jussana, el diumenge 
24 la Xarxa BCN Antirumors va disposar d’una hora de programa 
radiofònic, que es va realitzar amb la col·laboració de l’Espai 
Avinyó i on vam comptar amb la participació de l’alcadessa Ada 
Colau i de la Comissionada d’Immigració, Diversitat i 
Interculturalitat, Lola López. L’emissió es va poder seguir en temps 
real, i el podcast es va compartir posteriorment a través de 
Facebook . 

La mateixa estratègia es va seguir durant la presència 
comunicativa del Programa BCN Interculturalitat en la Trobada 
d’Entitats del Consell Municipal de l'Immigració (CMIB) de finals 
d’octubre. 

2.3 Materials propis 

A excepció dels sucs interculturals, durant el 2015 no s’han produït 
materials de sensibilització ni difusió nous. S’ha procedit a esgotar els 
estocs existents i, segons les necessitats, s’ha tornat a produir algun 
material (a vegades adaptant-lo o redissenyant-lo). A banda de petites 
demandes puntuals d’entitats, el gruix de la distribució dels materials 
depèn del Programa BCN Interculturalitat: 

· El còmic per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural 
Blanca Rosita Barcelona ha tornat a ser un dels recursos més 
distribuïts, principalment durant la Diada de Sant Jordi a la Rambla 
del Raval (200 exemplars x 4 números) i per les festes de la Mercè a 
la Pl. Catalunya (500 exemplars x 4 números). Durant el 2015 s’ha 
distribuït una edició actualitzada del primer número del còmic.   

· Desplegables explicatius de la Xarxa BCN Antirumors (200 
exemplars repartits durant la Diada de Sant Jordi a la Rambla del 



 

216 

Memòria 2015  Memòria 2015  

Programa BCN Interculturalitat 

Raval; 500 durant les Festes de la Mercè a la Pl. Catalunya; i 100 
durant la Trobada d’Entitats del CMIB). 

· Punts de llibre: es va tornar a fer una edició de 4.750 punts de llibre, 
distribuïts durant la Diada de Sant Jordi a diferents espais de la 
ciutat a través d’entitats membres de la Xarxa BCN Antirumors. 

· Gots antirumors reutilitzables: 200 gots distribuïts durant la Diada de 
Sant Jordi a la Rambla del Raval; a continuació, es va tornar a 
produir aquest material (5.040 gots nous) per poder utilitzar-los 
durant les Festes de la Mercè (300 gots distribuïts). 

· Xapes antirumors: es va tornar a produir aquest material (5000 
xapes noves), repartides durant les formacions d’agents antirumors 
(200 xapes), i durant les accions de difusió i sensibilització de la 
Diada de Sant Jordi al Raval (200 xapes), les Festes de la Mercè 
(300 xapes) i a la Trobada d’Entitats del CMIB (100 xapes). 

· Globus amb el missatge #prourumors: Durant la Diada de Sant 
Jordi es va esgotar l’estoc de globus (se’n distribuïren 500) i es va 
fer una producció nova de 2.000 globus, repartits principalment a 
les Festes de la Mercè (600). 

· Sotagots interculturals: Es fa una edició especial de 5000 per a les 
accions antirumors del Programa BCN Interculturalitat i la Xarxa 
BCN Antirumors. Se’n distribueixen 200 durant la Diada de Sant 
Jordi i 300 durant les Festes de la Mercè. 

· Estovalles interculturals de promoció del comerç de proximitat:  
50.000 estovalles distribuïdes amb la col·laboració de Barcelona 
Activa als establiments de restauració de Trinitat Vella, Besòs 
Maresme, Bon Pastor, Zona Nord, La Marina i Roquetes. 

· Suc intercultural: a partir de la recepta del sotagot intercultural, la 
Fundació Mescladís va produir 50 litres de suc, que es va distribuir 
durant la Diada de Sant Jordi al Raval i durant la Mercè a la Pl. 
Catalunya. 

2.4 Suport a campanyes i materials d’agents 

interculturals de la ciutat 

Durant el 2015, s’ha continuat donant suport comunicatiu al projecte La 
Família del Costat, desenvolupat amb SOS Racisme, i que organitza 
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sopars o dinars en cases particulars amb l’objectiu de posar en contacte, 
en espais íntims, famílies 
veïnes amb diferents 
orígens culturals. 

Des de Comunicació 
Intercultural es va 
coordinar el 
recolzament donat per 
BCN Espai (social) a la 
difusió del projecte, feta 
a nivell de ciutat durant 
el gener/febrer:   

· Suports a la via 
pública: Adjudicació, cessió d’espais i producció d’un circuit de 
banderoles cara B distribuïdes per la ciutat (400 banderoles/200 
fanals amb banderola doble) amb el marc del Bcn Espai (social). 

· Suport en línia i difusió a través de les Xarxes socials digitals de 
l’Ajuntament de Barcelona: Campanya en línia a la tira publicitària 
principal del web http://ajuntament.barcelona.cat/;  notícia 
apartat notícies/agenda del http://ajuntament.barcelona.cat/. 

 

La Família del Costat es va tancar 
amb un acte de cloenda durant 
les Festes de la Mercè. Des de 
Comunicació Intercultural es va 
donar suport a l’organització de 
l’acte, especialment en 
referència al disseny i producció 
de dos obsequis per a les 
persones participants: un 
davantal i una bossa reutilitzable. 
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2.5 Suport a la difusió de l’acció intercultural 

generada per la ciutat 

L’acció comunicativa durant el 2015 ha incrementat de manera molt 
significativa els esforços a l’hora de visibilitzar la feina intercultural que 
genera la ciutat. 

Compartint informació a Facebook o incorporant activitats a l’agenda 
web s’assoleixen diversos objectius del Programa BCN Interculturalitat, 
com ara interconnectar i, per tant, enfortir la tasca intercultural 
desenvolupada per diferents actors de la ciutat. D’altra banda, el suport 
a la difusió permet situar el Programa BCN Interculturalitat com a eix 
referencial i vertebrador, ajudant d’aquesta manera l’objectiu de 
posicionar-lo com a eina clau en el procés de construir convivència a la 
ciutat. 

A través de l’accés a l’agenda ASIA, durant el 2015 s’han etiquetat com 
a interculturals 103 activitats (de Centres Cívics, Biblioteques i altres 
equipaments culturals públics i privats), que han aparegut a l’agenda del 
web http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural. A més, 
s’han incorporat a l’ASIA (i per tant, han entrat al circuit comunicatiu i de 
difusió de tot l’Ajuntament), les activitats programades per l’Espai Avinyó.  

Al següent quadre es pot veure l’increment progressiu d’actualitzacions 
del Facebook BCNAccióIntercultural. Es recull també la quantitat de 
notícies compartides d’altres pàgines de Facebook relacionades amb 
l’acció intercultural.  
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2.6 Dinamització comunicativa 

Comunicació Intercultural s’ha incorporat de manera permanent al Grup 
de Treball de Comunicació de la Xarxa BCN Antirumors. 

Per tal d’endreçar i optimitzar la base de dades de contactes (una eina 
clau per assolir els objectius de sensibilització i visibilització de l’acció 
intercultural pròpia i aliena), durant el 2015 s’han recollit les necessitats de 
l’equip i s’ha treballat conjuntament amb l’Institut Municipal 
d’Informàtica per fer un primer disseny de l’estructura de la nova base de 
dades que es construirà i implementarà el 2016.  

Comunicació Intercultural ha protocolaritzat també la manera provisional 
de gestionar les dades de contacte mentre es procedeix a l’esmentada 
creació de la nova base de dades. 

Relacionat amb l’aspecte anterior, Comunicació Intercultural ha seguit 
actualitzant la llista de contactes que l’empresa BeRepublic utilitza per 
enviar les invitacions a les activitats de l’Espai Avinyó i, des del desembre 
del 2015, el nou butlletí intercultural mensual. 

Aquest nou butlletí, importantíssim per mantenir cohesionades i 
informades les persones que interactuen, participen i col·laboren amb el 
Programa BCN Interculturalitat, substitueix l’anterior butlletí quinzenal, 
millorant-lo tant estèticament com estructuralment. Durant el 2015 s’han 
enviat un total de 21 butlletins a més de 3600 contactes. 

També forma part d’aquesta dinamització comunicativa la participació 
en processos relacionats amb l’àmbit comunicatiu i que impulsen 
diferents actors de la ciutat: 

· Participació en la trobada amb periodistes asiàtics, organitzada 
per Casa Àsia.  

· Participació en les reunions coordinades per Tot Raval amb 
l’objectiu d’organitzar la Diada de Sant Jordi a la Rambla del 
Raval. 

· Participació en cicles formatius, com es detalla a continuació.      
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2.7 Formació comunicativa 

Durant el 2015, s’ha continuat impartint un dels mòduls de les formacions 
d’agents antirumors. 

Cal destacar especialment la participació en la sessió formativa 
“Comunicar des de la Barcelona de la diversitat” (19 de maig), adreçada 
a tècniques i tècnics de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Finalment, s’ha participat en diverses propostes formatives organitzades 
per entitats de la ciutat:     

· “Taller d’assessorament comunicatiu per a entitats relacionades 

amb la diversitat cultural”, organitzat per Diverscat en Acció el 28 
de gener. La bona acollida d’aquesta proposta va generar una 
segona edició ampliada: “Comunicar la diversitat”, curs organitzat 
per Diverscat en Acció amb el suport del Programa BCN 
Interculturalitat. El 20, 21 i 22 d’octubre es van impartir aquests 
tallers de formació per a entitats que treballen dins l’àmbit de la 
diversitat cultural. A través de sessions teòriques i pràctiques, 
s’oferien eines i estratègies per relacionar-se amb els mitjans de 
comunicació i aconseguir una difusió més efectiva. La participació 
de Comunicació Intercultural va permetre incorporar la reflexió 
sobre la necessitat de comunicar de manera inclusiva. 

· “Comunicació i periodisme intercultural. Anàlisi i Eines 

comunicatives per a la no discriminació i la transformació social”, 
curs d’estiu organitzat per l’Associació Intercultural Llatins/es per 
Catalunya el 13,14, 15 i 16 de juliol. Aquest curs va fomentar 
l'enfocament intercultural en el món de la comunicació, analitzant 
les causes de les desigualtats i aportant eines (a periodistes i 
comunicadors) per combatre l’immigracionalisme3, la 
discriminació, els rumors, els discursos de l'odi i els estereotips sobre 
el fet migratori i la diversitat cultural. 

 

                                                 
3
 Sensacionalisme en les notícies sobre immigració (definició extreta de www.inmigracionalismo.org). 
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3. Conclusions i reptes de futur 
· Ja es disposa d’eines de comunicació virtual consolidades i 

interconnectades amb els circuits comunicatius globals de 
l’Ajuntament. 

· Aquesta interconnexió permet transversalitzar l’acció intercultural a 
tot l’Ajuntament de Barcelona. 

· La gestió des d’una perspectiva 2.0 de les xarxes socials permet 
trencar amb les dinàmiques unidireccionals de la comunicació 
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institucional. Comunicativament, el Programa BCN Interculturalitat 
ha consolidat el 2015 un perfil col·laboratiu i dialogant.  

· La gestió 2.0 s’ha mostrat també com una dinàmica idònia per 
millorar el posicionament del Programa BCN Interculturalitat. Com 
més es dialoga des de les xarxes, més sòlides, intenses i sinèrgiques 
són les relacions amb els diferents actors de la interculturalitat que 
treballen a la ciutat. 

· L’espai web es prou dinàmic com per copsar l’actualitat 
relacionada amb el Programa BCN Interculturalitat i, en general, 
l’acció intercultural que desenvolupa la ciutat. Cal, però, 
sistematitzar continguts i recursos (documents, estudis, bones 
pràctiques, metodologies d’actuació intercultural pròpies i 
alienes...) per tal que el web no sigui només un espai de novetats; 
dedicar recursos a aquesta sistematització i recerca es planteja 
com un dels reptes principals del 2016. L’objectiu seria fer del web 

(i, per extensió, del Programa BCN Interculturalitat) una eina per a 
l’acció, però també per a la reflexió i la transferència 

d’experiències i coneixements.     

A partir d’aquesta base comunicativa ja consolidada, i sense perdre 
de vista la missió global de Comunicació Intercultural descrita a l’inici, 
s’obren una sèrie de línies de treball que marquen els principals reptes 
per als propers anys:   

1. Recollir i sistematitzar tota la reflexió conceptual que, des de 
la pròpia praxi, ha anat construint el Programa BCN 
Interculturalitat. Aquesta reflexió sustenta el relat discursiu 
comú que ja articula l’acció del Programa, però cal 
documentar-la i transformar-la en una eina (argumentari) 
que serveixi per cohesionar encara més la perspectiva 
interculturalista del treball intern de l’equip. A la vegada, 
aquest argumentari tindria també l’objectiu de servir de 
recurs i suport a l’acció social que desenvolupen altres 
actors de la ciutat (tant institucionals com associatius), 
proposant pautes conceptuals que permetin transversalitzar 
l’interculturalisme en aquesta acció social.  

2. Aquest argumentari compartit amb la ciutat ha de servir 
també per sumar (o, en tot cas, emfasitzar) un nou perfil del 
Programa BCN Interculturalitat. Fins ara, el seu perfil 
comunicatiu està directament vinculat a l’acció 
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(principalment antirumors), i caldrà dissenyar i implementar 
una estratègia de posicionament que consolidi la seva 
presència en àmbits acadèmics, comunicatius, polítics i 
empresarials. L’objectiu d’aquest posicionament és reforçar 
el Programa BCN Interculturalitat com a referent prestigiat, 
com un catalitzador i un generador de discurs que hagi de 
ser incorporat en el més ampli ventall de processos socials.  

3. Des de la perspectiva 2.0, l’acció comunicativa ha apostat 
clarament per àmbits d’actuació territorialitzats, que 
permeten acotar i optimitzar els processos de 
microconversa. Sense oblidar aquesta concepció de la 
comunicació a petita escala, més propera i dialogant, és 
important que Comunicació Intercultural pogués ampliar 
també la seva incidència a nivell de ciutat. La proposta 
tècnica per aconseguir-ho passa tant per liderar 
campanyes comunicatives pròpies com per poder proposar 
la transversalització de la mirada interculturalista en altres 
campanyes generalistes dels diferents departaments de 
l’Ajuntament. 

4. Directament relacionat amb el punt anterior, Comunicació 
Intercultural vol proposar-se com un recurs per a la resta 
d’Àrees de l’Ajuntament. El relat de la diversitat que estem 
construint és un relat de la pròpia essència de la ciutat i, per 
tant, considerem que és un relat que hauria de ser 
compartit. Tècnicament es pot transversalitzar aquest relat a 
través d’accions formatives, però sobretot a través de 
l’enfortiment de vincles de treball conjunt. Vincles que ja 
s’estan creant en àmbits com el comerç, joventut, gènere, 
participació diversa o Barcelona Ciutat Refugi. 

5. La implementació d’una base de dades que faciliti el 
tractament òptim de les diferents dades de contactes 
d’una manera centralitzada i unificada, i que doni 
cobertura a les diferents necessitats comunicatives del 
Programa. 
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7. 

Conclusions 

finals: 

creixement 

estratègic i 

consolidació
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1. Reflexions del treball fet el 

2015 i orientacions de futur. 

Treball més estratègic 

Amb l’expansió constant del Programa d’ençà de la seva creació s’han 

identificat aspectes que requereixen un abordatge més estratègic. Es 
seleccionen més acuradament els temes que s’han de treballar, es 
construeixen col·laboracions per interessos i necessitats mútues, 
s’optimitzen eines i recursos disponibles, es planifica millor el treball amb 

les entitats i hi ha més presència als territoris, es consolida i es creix a nivell 
qualitatiu, lligant accions i compartint el mapa d’actors entre les diverses 
línies del Programa.  

El procés de treball per la definició d’una planificació consensuada i 
coherent del Programa ja és una forma de treballar, a la qual s’hi suma el 
2016 el sistema d’avaluació global que permet millorar la identificació i 
l’anàlisi de resultats i el coneixement de l’impacte de la nostra tasca 
quotidiana a la ciutat.  

Un Programa vinculat a la realitat 

Avui en dia, ens trobem amb un qüestionament constant dels drets, les 
llibertats, la igualtat d’oportunitats i la inclusió. Aquest encaix econòmic, 
social i mediàtic dibuixa un panorama complex a la ciutat que ens obliga 

a estar molt atents a les necessitats i interessos de la ciutadania i dels 
nostres col·laboradors. Segueix havent-hi interès associatiu i ciutadà per 
treballar la interculturalitat a la ciutat: més enllà de l’emergència social i 

lluny de ser un model caduc, hi ha una crida explícita a revalidar, 

treballar i visibilitzar encara més els valors del model de convivència 

intercultural (drets, oportunitats, ciutadania, reconeixement de la 
diversitat, sentiment de pertinença i arrelament, espais comuns, 
interacció positiva, coneixement de l’altre, etc.).  

El 2015, el Programa pren el pols de la ciutat de manera més propera i 
posa l’èmfasi en obrir i enriquir la tasca antirumors amb un treball més 
intercultural i divers, abordant de manera més profunda la discriminació i 
el racisme.  Aspectes que sens dubte de cara al 2016 tindran molta més 
força, sumant-hi també el tema dels Drets Humans. 
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El Programa com a còmplice del bàtec intercultural de la 

ciutat 

La feina feta des dels inicis dóna al Programa un bagatge immens de 
contactes, col·laboracions establertes i coneixement de les accions 
interculturals que es desenvolupen a la ciutat. Aquest és un capital en 
continu creixement, i comencem a tenir consolidada una cultura de 

treball col·laboratiu amb les entitats. És una feina que implica un 
enfocament participatiu, mediador, de negociació, de cerca de pactes i 
consensos. L’experiència ens confirma que la participació de les entitats 

segueix sent clau en l’execució de polítiques públiques interculturals, i 

que s’han de seguir potenciant les dinàmiques que portin a un paper més 
actiu i cohesionat de les associacions.  

Però no només parlem de la participació de les associacions o de les 
entitats, sinó també, sobretot si pensem des d’una mirada de la 

democràcia profunda, de la importància que té implicar els propis 
beneficiaris dels projectes en la seva implementació, de manera que de 
ser receptors passin a ser actors actius en la pròpia creació i 
transformació dels projectes.   

Enguany s’ha fet un salt qualitatiu en aquest sentit i s’han proposat 

dinàmiques de treball i eines útils al servei de les entitats, equipaments,  
agents socials i de la ciutadania.   

En aquest sentit el 2015 la Xarxa posa en marxa un interessant procés 
d’avaluació del seu Pla d’Acció 2012–2014, que finalitza amb el nou Pla 
d’Acció 2016–2020.  Aquest procés ha tingut en compte tots els elements 
esmentats anteriorment. 

Pel que fa a la interlocució amb altres agents i institucions a part de les 

entitats, hem consolidat iniciatives a partir de processos compartits que 

estan donant fruits interns i externs. Fer una mirada àmplia sobre els 
nostres col·laboradors i agents amb qui desenvolupem el treball conjunt 
com a Programa ens confirma com a referents en algunes línies i aliats en 
àmbits socials i culturals diversos.   

Menció especial es mereix el contacte i la col·laboració amb l’àmbit 

acadèmic, que cerca la nostra col·laboració des de les principals 
universitats de la ciutat per accions formatives i sensibilitzadores.  
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La territorialització, una oportunitat de treballar per als 

barris 

Barcelona és una ciutat feta de moltes realitats que mereixen ser ateses 
en la seva especificitat.  En aquest sentit, hi ha projectes impulsats pels 
districtes amb fons de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 
Immigració, entitats que reben subvenció per desenvolupar projectes 
interculturals als barris, i accions que el propi Programa posa en marxa 
atenent demandes concretes i necessitats detectades.  

Si bé la pròpia naturalesa del Programa BCN Interculturalitat i la seva 
gestió des d’una Direcció general el fan un projecte amb objectius de 
ciutat, el camí recorregut ens ha portat progressivament a treballar cada 

vegada més amb una perspectiva territorialitzada.  Aquesta tendència és 
natural: moltes entitats ens porten les seves necessitats de barri i propostes 
de treball que ens permeten apropar-nos a un nivell on la interacció, el 
diàleg i la sensibilització es fan a peu de carrer, als espais de proximitat i 
en converses veïnals.   

Per això hem adequat recursos, eines i missatges del Programa, treballant 
amb agents territorials i iniciatives ciutadanes de proximitat.   

Els projectes de districte són una oportunitat més per treballar de manera 
estratègica a nivell territorial. La diversitat d’iniciatives en marxa 

s’enriqueixen amb la visibilització i el coneixement mutu, que hem de 
facilitar i recolzar des del Programa amb més èmfasi de cara al 2016.  I un 
dels reptes que s’ha de consolidar és assolir una proposta concreta de 
treball a nivell de districte, a fi de donar més sentit, coherència i impacte 
a la tasca intercultural que fan els diferents districtes de la ciutat. 

 

La participació diversa, un repte compartit 

En tots els espais de treball generats des del Programa un repte sentit és el 
d’aconseguir una major diversitat en la participació. Veïns i veïnes de 
diferents orígens i trajectòries no sempre troben la manera d’aprofitar els 

recursos i iniciatives al seu abast, i tampoc qui els ofereix i dinamitza 
sempre encerta amb les propostes i estratègies per fer-los arribar a 
tothom.  

És un objectiu de treball prioritari i transversal del Programa de cara al 
2016 cercar complicitats amb les institucions i associacions referents dels 
diferents col·lectius de la ciutat, i crear sinergies amb altres actors 
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estratègics, per aprendre conjuntament, fer xarxa, col·laborar amb 
persones de contextos culturals diversos que són activistes, mediadores, 
dinamitzadores de les relacions interculturals i ,així, contribuir realment a la 
interacció positiva, al sentiment de pertinença dels joves en els barris, 
molt especialment, i al diàleg quotidià i respectuós entre veïns i veïnes de 
la ciutat.  

Dins la participació diversa, cobrarà particular rellevància el treball amb 
joves, engegant el 2016 diverses propostes encaminades en aquesta línia, 
principalment de caire formatiu i de col·laboració als diferents projectes 
engegats pel Programa. 

Comunicació, per una ciutat intercultural  

Aquí entendrem la comunicació com el conjunt d’eines i estratègies 
utilitzades per sensibilitzar i establir diàleg amb la ciutat.  

Per una banda, podem afirmar que, a nivell general, el Programa, els 

seus projectes i els seus missatges són més coneguts per part de la 
ciutadania, però en especial entre els professionals i persones de l’àmbit. 

Per això, hem d’estar contínuament reformulant els nostres canals i fent un 

esforç d’ innovació i reorientació de les eines de comunicació.  

 
La participació en accions comunicatives desenvolupades per diferents 
actors que han decidit acostar-se al Programa BCN Interculturalitat per 
incorporar a la seva acció una perspectiva intercultural, és sens dubte 
l’acció comunicativa més notable d’enguany.  

Els reptes que tenim pel 2016 se centren, sobretot, en els usos estratègics 
de les plataformes virtuals i d’internet, en definir amb claredat les 

estratègies comunicatives que li calen al Programa a causa del seu abast 
i expansió actual. Serà clau la posada en marxa de l’estratègia de 
consolidació discursiva.  

La transversalitat, una gran eina de treball 

La interculturalitat com a política pública no es treballa només des de la 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració. Diverses 
iniciatives interculturals han estat impulsades o consolidades enguany des 
d’altres àrees, moltes amb la col·laboració del Programa BCN 

Interculturalitat. Un repte constant és precisament aconseguir més 

transversalitat en el treball intern amb àrees i sectors de l’Ajuntament. 
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L’any 2015 s’ha demostrat que cercar la transversalitat de manera 
estratègica és una gran eina de treball per l’impuls de l’enfocament 

intercultural a la ciutat.  

Alguns dels temes que reclamen un esforç prioritari són els vincles entre 
interculturalitat i gènere, joves i interculturalitat, mitjans de comunicació i 
diversitat, diàleg intercultural i diversitat religiosa. Tots ells, ja han 
començat el seu camí el 2015, amb accions concretes i de continuïtat de 
cara al 2016. 

Dins d’aquesta multiplicitat de fronts de treball, potser de vegades es fa 

difícil prioritzar. Tanmateix, en una visió estratègica i des de la pregunta 
“Què necessita la ciutat per conviure en interculturalitat?”, és urgent 
abordar els temes mencionats amb creativitat i la força compartida dels 
múltiples actors que vinculen les seves iniciatives per una Barcelona plural 
en cultures i religions, solidària amb els seus veïns i veïnes, sigui quin sigui el 
seu origen. 

La projecció internacional com a oportunitat per a 

l’excel·lència 

Són múltiples les demandes de participació del Programa en fòrums i 
projectes a nivell estatal i internacional. En la majoria de casos, es pren 
l’EBA com a experiència exitosa de la qual es vol aprendre i ser 
adaptada a altres territoris. Som un model d’iniciatives innovadores, i això 
suposa un repte, i també l’oportunitat de conèixer i aprendre d’altres 

experiències que s’han dut a terme o s’estan realitzant actualment a 

Europa.  

La transferència de coneixements que fem a nivell internacional a partir 
dels nostres projectes i l’ampli reconeixement del Programa com a bona 

pràctica, ha de ser un impuls per a ser més exigents, si s’escau, en la 

sistematització de la informació i les nostres metodologies de treball. La 
lupa que ens apliquen interlocutors, tant nacionals com internacionals, és 
un al·licient per mirar d’innovar, millorar i ser autocrítics des del Programa. 
En aquest sentit, aquesta exposició sistemàtica ens ha d’ajudar a fer 
autocrítica i a millorar en els nostres processos d’avaluació dels projectes, 
un dels grans objectius de treball per l’any vinent. 
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1. Cost de l’equip tècnic del PROGBI  (9 professionals)  

Gestionat per QSL, Serveis Culturals, SLU    448.961,77€ 

 

2. Programació Espai Avinyó-Llengua i cultura   25.227,00€ 

 

3. Impulsem la interculturalitat      

 

a. Línia de subvenció Kc-11      200.000€ 

b. Suport a projectes de districte    629.000€ 

c. Altres projectes interculturals : 

i. Imagina’t  Barcelona     21.707,40€ 

ii. Rossinyol Barcelona     17.000€ 

iii. Projectes col·lectius  asiàtics    16.720€ 

iv. Altres projectes      16.607,03€ 

 

4. Formació i recursos interculturals     13.450€ 

 

5. Estratègia Barcelona Antirumors  

a. Formació       14.000€ 

b. Catàleg       40.000€ 

c. Materials       11.460,24€ 

d. Activitats i projectes     18.617,24€ 

 

6.  Comunicació intercultural      11.225,35€ 

 

7. Creixement estratègic i consolidació    11.601,96€ 

 

TOTAL PROGBI 2015       1.495.577,99€ 
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Annexos 
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Annex 1: Ressò mediàtic als 

mitjans de comunicació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Associació de Comerciants de Roquetes (1 de 

febrer). 

Web Barcelona TV (10 de febrer). 



 

234 

Memòria 2015 

Programa BCN Interculturalitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butlletí de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (25 de febrer). 

Peça audiovisual de Barcelona TV (10 de febrer). 
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Publicitat a La Vanguardia (27 de febrer). 

Publicitat a El Periódico (27 de febrer). 
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Butlletí del febrer del Departament d’Immigració 
de la Generalitat de Catalunya. 

Web Xarxanet.org (18 de febrer). 

Web Social.cat (25 de març). 
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Web Social.cat (25 de març). 
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Diari 20 Minutos (16 de març). 
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Butlletí del març de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 
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Butlletí del març de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

Publicació La Marina (març). 
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Agenda impresa d’El Periódico (19 de març) 

Twitter Ajuntament de BCN (16 de març). 

Butlletí de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports (27 de març). 

Agenda La Vanguardia (edició virtual) (març). 
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Web Social.cat (29 abril). 

Web Comunicació21 (27 abril). 

Butlletí de l’abril de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (27 abril). 
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Web Xarxanet.org (29 abril). 
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La Vanguardia (ed. Impresa) (abril). 

Ara (ed. Impresa) 
(abril). 
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Web Trinijove (22 abril). 

Anunci Sant Jordi al Raval a El Periódico (ed. Impresa) 
(22 abril). 

Agenda El Periódico (ed. Impresa) 
(14 abril). 

Web Xarxanet.org (6 maig). 
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Agenda La Vanguardia (ed. Virtual) (abril). 

Web Districte Ciutat Vella 
(maig). 



 

247 

Memòria 2015 

Programa BCN Interculturalitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei de Premsa de l’Ajuntament 
(29 juny). 
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Web Nous Catalans 
(29 juny). 
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Web Districte de Sant Martí (22 juliol). 
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Web Districte de Ciutat Vella (15 juliol). 

El Periódico (ed. virtual) (28 juliol). 
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Web El Digital D Barcelona (28 juliol). 
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Ara (ed. virtual) (28 juliol). 
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La Vanguardia (ed. virtual) (28 juliol). 
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La Vanguardia (ed. impresa) (27 setembre). 
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Web Nous Catalans (13 setembre). 
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Agenda La Vanguardia (ed. virtual) (setembre). 

Agenda La Meva Barcelona (desembre). 



 

257 

Memòria 2015 

Programa BCN Interculturalitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona (12 setembre). 
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 La Vanguardia (ed. virtual) (14 desembre). 

Web El Digital D Barcelona (14 desembre). 
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El Periódico (ed. impresa) 
(31 desembre). 
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Ara (ed. virtual) (14 desembre). 
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El Programa BCN Interculturalitat (i particularment la Xarxa BCN 

Antirumors) va formar part dels continguts informatius dels programes 

radiofònics: 

· Hora Barcelona (Ràdio Barcelona, Cadena Ser), emissió del 2 de 

juliol. 

· Tot és possible (RAC1), emissió del 26 d’agost.  
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Annex 2: Evolució del Programa BCN 

Interculturalitat, des dels inicis fins ara.  

 

Les polítiques d’interculturalitat impulsades des de la Direcció 

d’Immigració i Interculturalitat s’originen el 2008 amb motiu de la 

celebració de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural (AEDI) a Barcelona, 

que es va dur a terme en col·laboració amb l’Institut de Cultura. La 

promoció i suport a un gran ventall d’iniciatives interculturals de ciutat i 
de barri al llarg d’aquell any va posar de relleu la vitalitat de múltiples 
actors i agents socials i culturals de la ciutat treballant en aquesta línia.  

El coneixement de la realitat i del que anomenem batec intercultural de 
la ciutat, així com les complicitats incipients però molt entusiastes des dels 
inicis de l’AEDI, posen les bases per una aposta forta el 2009 des de les 
polítiques públiques. S’engega el procés d’elaboració del Pla Barcelona 

Interculturalitat (PBI) i s’obre per primera vegada una línia de subvencions 

a projectes d’interculturalitat per part de la Direcció d’Immigració i 
Interculturalitat. Aquest Pla neix amb la voluntat de ser un full de ruta pels 
propers anys en matèria intercultural a la ciutat, construint-se de forma 
participativa i transversal.  

El març del 2010 es presenta el Pla BCN Interculturalitat, amb un 
plantejament molt ampli i l’ambició per ser treballat des d’àmbits molt 

diversos, més enllà de la Direcció d’Immigració i Interculturalitat1 i 
conjuntament amb la xarxa associativa de la ciutat. Es comencen a fer 
evidents les primeres conseqüències socials de la crisi econòmica, i les 
entitats, que tenen més que mai molta feina d’emergència social, estan 

disposades a obrir noves línies de treball en el marc del model intercultural 
i els seus 3 principis bàsics: igualtat de drets i oportunitats, reconeixement 
de la diversitat i interacció positiva. 

La Direcció d’Immigració i Interculturalitat inicia la implementació del Pla 

donant un impuls molt important a l’Estratègia BCN Antirumors (EBA), en 

resposta a l’ampli consens a la ciutat que el principal element 
obstaculitzador de convivència són els rumors, estereotips i idees 
preconcebudes entre el col·lectiu autòcton vers les persones d’origen 

immigrant. Comença la lluita contra els rumors i estereotips sobre 

                                                 
1 Ara Direcció de Serveis Drets de Ciutadania i Immigració 
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diversitat cultural a la ciutat, amb la xarxa d’entitats, el web, el primer 
manual antirumors i els primers cursos d’agents antirumors. S’afegeix 

també una línia de treball de Comunicació, per les necessitats pròpies del 
projecte. 

El 2011, es posa en marxa un segon projecte dins la línia d’interculturalitat: 

l’Espai Avinyó-Llengua i Cultura (EALC), amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. L’EALC era una mesura inclosa dins del PBI, i 

assumeix el repte de ser un referent d’interculturalitat a la ciutat a través 

de la seva programació intercultural oberta i de les activitats 
programades per l’alumnat de català. De forma paral·lela, l’EBA segueix 

amb un creixement exponencial i fent girar al seu voltant la gran part del 
discurs, l’atenció dels mitjans, el treball de les entitats en aquesta línia i els 
recursos humans i econòmics de la mateixa.  

El 2012, la línia d’interculturalitat experimenta un punt d’inflexió a nivell 

polític i tècnic. Per una banda, es revalida el model de valors 
interculturals amb un pla polític, el Pla de Treball d’Immigració 2012-2015 

(PTI). Aquest Pla actualitza les mesures que s’han executar, recollint-ne 
algunes del PBI i afegint-ne de noves. 

A nivell tècnic, per altra banda, la línia d’interculturalitat es formalitza 

com a Programa BCN Interculturalitat i amplia els seus projectes i el seu 
cos tècnic. A l’EALC,  l’EBA i Comunicació, s’afegeix la línia de Projectes 

Interculturals, que ha de donar seguiment i recolzament als projectes 
subvencionats des de la línia d’interculturalitat, els projectes de districte i 

els impulsats des del propi Programa. També a nivell tècnic, l’equip 

queda constituït per una referent municipal de la DII i un equip 
externalitzat de set professionals, amb un encàrrec que representa 
estabilitat pel desenvolupament del Programa.  

El 2013 s’assenta el Programa amb un pla polític definit, línies de treball 

clares i un equip de treball sòlid. És el moment de consolidar projectes 
que ja tenen un recorregut, l’EALC amb una programació cada cop més 
diversa i innovadora i l’EBA amb la confirmació de la seva actuació a 
través de la primera avaluació del seu funcionament.  

És el moment també de posar bones bases per a la línia de Projectes 
Interculturals que comença. 

El 2014, el PROGBI continua creixent i consolidant la seva tasca, tenint 
cada vegada més importància la transversalització de la perspectiva 
intercultural dins l’Ajuntament i fora d’aquest. A fi de donar força a 
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aquesta tasca, s’obre la línia de Formació Intercultural i la línia d’Acció 

Intercultural als Barris, línies claus de cara a la transversalització, una  
vessant formativa i una altra de suport i treball conjunt amb els diferents 
agents que treballen als territoris.  

Fruit del treball realitzat i amb la finalitat última de donar coherència i 
solidesa al treball que es fa a nivell de territori, i també a fi d’ optimitzar els 

recursos tècnics i econòmics del Programa, el 2015 es crea la línia 
Impulsem la interculturalitat.  Aquesta nova línia aplega les línies de 
Projectes Interculturals i Acció Intercultural als Barris. 

Cal assumir, d’altra banda, el repte de l’impacte extern per part de 
Comunicació. I afrontar l’expansió constant del Programa a mesura que 

s’obren noves relacions en els territoris, a nivell de ciutat i en el mateix 

Ajuntament. A nivell de coordinació, s’obren fronts i s’han d’entomar 
assignatures pendents, com són els reptes de la coherència entre línies, la 
transversalitat interna, i la construcció d’una cultura de treball en equip, 

entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

265 

Memòria 2015 

Programa BCN Interculturalitat 

Annex 3: Perspectiva global del Programa 
BCN Interculturalitat 
 

1. Processos de treball intern del Programa BCN 
Interculturalitat 

Un programa tan complex, ric i ampli com el Programa BCN 
Interculturalitat requereix la posada en marxa i desenvolupament d’uns 
processos de treball intern que assegurin la cohesió entre les seves 
diferents línies de treball, a la vegada que requereix un sistema que 
reflecteixi els resultats obtinguts i de quina manera aquests donen 
resposta als seus objectius. Al llarg de l’any 2015, i a fi de millorar la tasca, 
s’ha continuat treballant en: 

1.1. Procés de definició d’objectius estratègics i 

planificació 

El 2015 es continua amb la feina 
començada el 2014, principalment 
en aquells temes referents a la 
Planificació, i a l’organització del 
Programa: 

· Definició de la Planificació 
2015. 

· Definició de les estratègies transversals de cada línia a 
desenvolupar al llarg del 2016. 

· Definició de la línia transversal del Programa sobre participació 
diversa.   

· Revisió organitzativa del Programa, i nova proposta organitzativa a 
fi d’optimitzar els recursos tècnics i econòmics.  En aquest sentit 
s’ha fet un esforç per definir clarament els rols, les funcions i les 
responsabilitats de cada membre de l’equip. 
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· En el marc d’aquesta revisió organitzativa, no només s’han fet 
canvis a l’estructura d’equip, sinó també a les línies de treball. El 
2015 tenim 5 grans línies de treball i dues línies transversals.  Tot a fi 
de donar coherència a les diferents accions posades en marxa des 
del PROGBI.  

· Formació de l’equip per a la incorporació del nou sistema de 
planificació vinculat a l’avaluació del Programa, i assessorament 
en la seva realització 

1.2. Un nou sistema d’avaluació del Programa 

Lligat al procés de planificació 
iniciat el 2014, doncs, el PROGBI 
ha decidit millorar el seu sistema 
d’avaluació global de les 
diferents línies, per tal de reforçar 
la coherència entre la seva 
missió, els objectius estratègics i 
operatius, les actuacions, la 

temporalització, els indicadors previstos, el seu seguiment i els 
procediments de recollida de dades, l’anàlisi de resultats i la presentació 
de memòries anuals.  

Per això el 2015 s’ha fet tot un procés de definició del nou sistema 
d’avaluació, d’eines de recollida d’informació i d’anàlisis d’aquestes.  
Aquest sistema  coordinat, coherent, equilibrat i eficient de planificació -
avaluació global del Programa- es posarà en marxa a  partir del 2016. 

1.3 Transversalització interna 

Dins dels processos de treball intern del Programa i arran de la definició 
dels seus objectius comuns i estratègics, s’ha posat molt d’èmfasi en el 
treball transversal intern, coherent i cohesionat de les diferents accions 
que es duen a terme a la ciutat a través de les diferents línies de treball.  
Una bona manera de generar intercanvi i reflexió conjunta des de 
diferents llocs i definir així una línia comuna d’acció com a Programa. 

Pensar en una forma transversal de treball, implica optimitzar recursos 
humans i econòmics i, per consegüent, augmentar l’eficàcia i l’eficiència 

de les accions que es duen a terme. 
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Així, des de les diferents línies, aquest treball transversal es consolida i 
cobra cada vegada més força. 

La línia de Formació i recursos, eina clau per a la transversalització de la 
perspectiva intercultural, com a conseqüència d’aquest treball conjunt 
entre les diferents línies d’acció del Programa, ha anat definint noves 
propostes formatives segons les necessitats que en aquest àmbit s’han 
detectat. 

És especialment important destacar el treball col·laboratiu amb la línia 
d’Impulsem la interculturalitat, específicament amb Acció intercultural als 
Barris en el desenvolupament de formacions més territorialitzades com la 
que va tenir lloc al Poble Sec, i també la implicació en la formació sobre 
interseccionalitat i en el procés de treball conjunt amb el CIRD. 

Amb la lògica d’establir sinergies entre les diferents línies d'acció del 
Programa, la persona tècnica responsable de la línia de Formació és la 
tècnica encarregada de dinamitzar el grup de treball de Formació de la 
XBA.  

Les línies de Projectes Interculturals i Espai Avinyó – Llegua i Cultura, 
també han fet un important treball de col·laboració incorporant activitats 
que reben suport de Projectes Interculturals a la programació de l’Espai 
Avinyó. Enguany han estat un total d’11 projectes: 

§ Exposició “Com treballem la diversitat cultural als districtes?” 
§ Conversa amb Carlos Giménez “Com treballem la diversitat 

cultural als districtes?” 
§ Joves i Diversitat Cultural 
§ Converses interculturals “Encajados” 
§ Xic 2014. Art comunitari, intercultural i patrimoni 
§ Joves d’una Barcelona Intercultural 
§ Docufòrum al voltant de  les històries de la diversitat 
§ La riquesa de la varietat lingüística 
§ Música i teatre per revitalitzar el barri 
§ Tres anys construint veïnatges 
§ Feminitat i masculinitat amb la mirada de Tagore 

 

D’altra banda, si bé des de les diferents línies es dóna difusió dels recursos 
i eines de les quals disposa el Programa, pel seu caràcter més territorial i 
de contacte amb les entitats subvencionades i amb els projectes de 
districtes, destaca especialment la tasca que des de Projectes 
Interculturals es fa en aquest sentit. 
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En el marc de visites a les entitats de la línia de Projectes Interculturals, 
s’han realitzat: 

- Presentacions de l’Estratègia Barcelona Antirumors i de la Xarxa 
Barcelona Antirumors. 

- Difusió de les eines i recursos de l’Estratègia BCN Antirumors, fet 
que ha facilitat fer nous contactes i establir noves vies de 
col·laboració amb entitats de la ciutat.  Algunes d’aquestes 
també s’han adherit a la Xarxa. 

- Cal destacar també la tasca de difusió que des de la línia de 
Projectes Interculturals es fa del Catàleg: s’informa del recurs a 
entitats amb projectes subvencionats per l'Ajuntament en la 
línia d’interculturalitat (Yc11). 

- Difusió de les formacions ofertes des de Formació Intercultural, 
eina clau perquè les entitats incorporin dins dels seus projectes 
la mirada intercultural. 

Destaca també la vinculació i col·laboració estreta de Projectes 
Interculturals i Comunicació Intercultural, que es concreta:  

§ Recollint informació de les activitats i projectes interculturals que es 
duen a terme a la ciutat de Barcelona per fer-ne difusió des dels 
webs, plataformes virtuals i butlletí. 

§ Oferint a les entitats suport i formació per treballar les seves 
comunicacions des d’una perspectiva intercultural. 

 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura 
treballa molt conjuntament amb Projectes Interculturals, però també s’ha 
fet  aquest esforç de treball col·laboratiu amb l’Estratègia BCN Antirumors:    

§ S’han realitzat xerrades d’apropament i coneixement dels veïns i 
veïnes de diversos contexts culturals que viuen a Barcelona. 

§ S’ha organitzat conjuntament amb el grup de comunicació de la 
Xarxa el programa de ràdio de la Mercè. 

§ Inici del projecte conjunt amb el grup de comunicació de la Xarxa 
BCN Antirumors de la realització d’un programa de ràdio trimestral. 

§ Activitats del Catàleg Barcelona Antirumors.  
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L’Estratègia BCN Antirumors també ha treballat de manera molt 
transversal amb la línia d’Acció Intercultural als barris: 

· A través del projecte “La família del costat”, dut a terme per SOS 
Racisme, s’ha treballat la participació en el projecte a través de:  

- Les entitats que treballen al barris i que formen part del 
grup de treball d’Acció al Territori de la Xarxa, les quals 
s’han implicat per dur a terme el projecte “La Família del 
Costat” en el seus territoris.  

- Els agents Antirumors en les tasques de dinamització  del 
projecte. 

· S’han dissenyat, conjuntament, propostes d’accions Antirumors en 
barris com la Barceloneta o Besòs, on Acció intercultural fa temps 
que hi treballa.  

§ Com que aquesta línia i l’Estratègia BCN Antirumors treballen amb 
els territoris, s’ha dissenyat un protocol d’entrada als territoris que 
ha servit per definir funcions i clarificar en quin moment intervé una 
línia o l’altra, o ambdues alhora.  

Comunicació Intercultural ja es defineix en essència com una de les línies 
transversals clau del Programa, i el suport que dóna a les diferents línies 
del Programa BCN Interculturalitat implica que estigui present en alguns 
processos transversals que no es lideren des de Comunicació. És el cas, 
per exemple, de: 

· la campanya de comerç i convivència, desenvolupada per 
l’Estratègia BCN Antirumors i Barcelona Activa. 

· la participació en la taula rodona #prourumors 2.0, organitzada 
per l’Espai Avinyó. 

· La participació en el projecte Aula Mòbil, impulsat per l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, on hi va haver la 
col·laboració de Formació Intercultural i l’Estratègia BCN 
Antirumors. L’edició 2015, titulada “Construint convivència des de 

la diversitat”, va permetre generar una guia pedagògica sobre 
interculturalitat adreçada al professorat.  
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2. Posicionament del PROGBI 

Donar a conèixer el Programa en el marc de les seves actuacions és una 
tasca clau de totes les línies de treball.  És una forma d’apropar la mirada 
intercultural a la ciutadania, però també una bona forma o un primer pas 
per aconseguir transversalitzar aquesta mirada a la tasca que fan els  
diferents actors, àrees i agents de la ciutat i de l’Ajuntament. 

Ha estat així enguany amb tot l’ampli ventall d’actors i agents amb qui 
hem obert o mantingut relacions des del Programa, entre ells: 

· Els altres departaments de l’Ajuntament amb qui hem 
desenvolupat projectes i accions conjuntament. 

· Programes, serveis, equipaments, taules i equips tècnics municipals, 
a nivell de districte i de barri. 

· Entitats, associacions i xarxes del teixit social de la ciutat. 

· Mitjans de comunicació locals i generalistes. 

· Universitats i centres de recerca. 

· Col·laboradors, ponents, proveïdors, participants de les activitats 
programades i de les formacions que s’organitzen. 

· Actors clau de fora de la ciutat, a Catalunya i la resta de l’Estat 
espanyol, així com a països d’Europa i altres indrets. 

El Programa rep durant l’any moltes demandes i propostes de donar a 
conèixer el model de gestió de la diversitat cultural que promou, així com 
per presentar les seves diferents línies d’acció, sent l’Estratègia BCN 
Antirumors la que més interès desperta, o bé algun dels seus eixos de 
treball, com ara la Xarxa, com a proposta innovadora i referent per la 
lluita contra els prejudicis i la discriminació relacionada amb la diversitat 
cultural.  

A grans trets, aquesta projecció pren la forma de presentacions, 
participacions, col·laboracions en el marc de jornades, trobades, 
projectes, cursos, seminaris, reunions tant de barri com de ciutat com de 
fora (Catalunya, Estat espanyol, Europa).  

Fem un recull de les principals accions de projecció que s’han realitzat 
enguany: 
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· Presentacions: 301 assistents/participants aproximats 

Curs de Mediació Comunitària COLPIS; Consell de Ciutat de Mollet; 2a 
Mostra de Cine Migrantes, Universitat de Barcelona (Departament 
d’Aprenentatge Servei); Xarxa de Drets d’Infants; Casa Àsia (Educació 
intercultural inclusiva al llarg de la vida): SIETAR Congress Europa 2015 
(València); Ciutat Vella (Taules de prevenció dels barris: Casc Antic i el 
Gòtic). 

 
De cara al 2016, aquesta projecció del Programa, sens dubte es veurà 
reforçada per la posada en marxa de l’estratègia de consolidació 

discursiva i pel treball més intens en el posicionament del Programa  com 
a referent en la construcció d’una ciutat intercultural, tot facilitant noves 
complicitats en la nostra tasca amb actors estratègics de Barcelona i 
arreu, en aquest treball de posicionament seran clau les eines 2.0 com el 
web, Facebook, el butlletí i el seu nou format, entre d’altres. 

 

3. Línies de treball amb altres àrees de 
l’Ajuntament 

 
Dins l’Ajuntament, i com hem vist en els capítols anteriors d’aquesta 
Memòria 2015, el Programa BCN interculturalitat ha desplegat accions de 
caire divers conjuntament amb les altres línies de treball i projectes de la 
nostra Direcció de Serveis de Drets Ciutadania i Immigració, amb altres 
departaments de l’Àrea Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència, i amb un ampli ventall d’institucions, serveis, equipaments i 
recursos públics municipals. A continuació, en destaquem algunes: 

Hem compartit espais de treball amb el Consell Municipal d’Immigració  
(CMIB) i hem col·laborat amb el Programa de Noves Famílies i el seu 
projecte “A l’estiu, BCN t’acull”. Entre uns i altres, i també amb la Xarxa 
d’Acollida, hem fet un esforç per donar-nos suport comunicatiu per a la 
difusió d’actuacions clau de la nostra Direcció.  Aquest treball s’ha 
desenvolupat amb estreta col·laboració amb l’Estratègia BCN Antirumors. 

Amb el Departament d’Acció Comunitària s’ha iniciat el 2014 un procés,  
liderat per Acció Intercultural als Barris, de coneixement mutu i de recerca 
de línies de treball comunes vinculades a la gestió de la diversitat en els 
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diferents Plans de desenvolupament comunitari (PDC), alguns dels quals ja 
eren aliats propers en la tasca antirumors.    
 
Aquest procés es manté el 2015 amb l’elaboració d’un informe que recull 
les demandes, necessitats i recursos de la tasca que fan els PDC’s sobre 

gestió de la diversitat; i d’altra banda, les línies de treball durant l’any 
2015-2016 enfocades a acostar els recursos del Programa BCN 
Interculturalitat als PDC.  
 
Entre les accions realitzades pel Programa al nivell més ampli de l’Àrea de 
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, destaquem enguany 
que l’Estratègia BCN Antirumors va ser considerada com a bona pràctica 
en el marc del projecte “Banc de bones pràctiques” de  l’antiga 
Gerència de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport.  I s’ha presentat 
l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura com a bona pràctica, pendent del 
resultat que sortirà al 2016. 
 
Destaquem també el treball conjunt en el desenvolupament de 
propostes formatives per a treballadors municipals en temes 
d’interculturalitat i gestió de la diversitat, amb el departament de 
Desenvolupament de l’Ajuntament.  Treball que s’ha realitzat 
conjuntament amb la línia de Formació Intercultural. 

En el marc de les relacions amb la Direcció del Programa de Dona1, 
iniciades el 2014, el 2015 aquesta col·laboració estreta amb el Centre 
d’Investigació i de Recursos per a les Dones de Barcelona (CIRD) es 
concreta en: 

- S’ha elaborat un argumentari sobre interseccionalitat que 
exposa les claus principals de la teoria de la interseccionalitat i 
argumenta la necessitat de transversalitzar-la als departaments, 
serveis i equipaments de la ciutat. 

- Prova pilot de dues edicions de la formació: “Intervenir i 

treballar amb mirada interseccional”, curs adreçat als i les 
professionals dels PIAD i del Programa de Noves Famílies de la 
Direcció de Serveis d’Acollida i Immigració. 

De cara al 2016 es pretén continuar formant als i les professionals de 
l’Ajuntament per tal que assumeixin la perspectiva interseccional com a 
mecanisme important per al treball quotidià amb la ciutadania. 

                                                 
1
 Ara Cicles de vida, Feminismes i LGTBI. 
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Arran del treball amb l’actual departament de gènere, també el 2015, 
s’ha obert una possibilitat de treball conjunt amb l’IBE (Institut Barcelona 
de l’Esport), centrada en l’absentisme escolar a les activitats d’educació 
física d’alumnat.  S’han fet enquestes al professorat d’educació física per 
acotar el fenomen de l’absentisme. 

De cara al 2016 s’han d’establir mecanismes de treball i resposta en 
aquest àmbit. Es valora molt positivament la tasca, ja que suposa, de 

facto, transversalitzar la perspectiva interseccional. 

 
Amb la Direcció de Drets Civils, s’ha col·laborat un any més en la 
celebració del “Diversity Day” per donar a conèixer recursos específics 
del Programa per a l’àmbit educatiu, aquest any la col·laboració ha 
estat a càrrec del grup de formació de la Xarxa i de l’oficina tècnica de 
l’Estratègia BCN Antirumors. 

D’altra banda, amb l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) s’ha dut a terme el 
cicle de diàlegs religiosos amb l’Espai Avinyó.  

Fora de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports2, el Programa ha 
desplegat una activitat constant amb altres departaments i àrees de 
l’Ajuntament.  
 
Particularment intensa ha estat la col·laboració de l’Espai Avinyó amb 
diferents institucions i equipaments culturals municipals, com ara 
Biblioteques de Barcelona, Centres Cívics, Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB), el Born Centre Cultural, museus.  

L’Institut d’Educació (IMEB) i el Programa han compartit força accions 
aquest any. Continuem la nostra participació activa al Grup de Treball 
Diversitat Cultural i Inclusió Social que coordina l’IMEB en el marc del 
Projecte Educatiu de Ciutat (PECB) amb altres programes, entitats i 
centres educatius.  Enguany aquesta participació es tradueix en: 

- Participació a les trobades del grup de treball (mesos de gener 
i febrer). 

- Col·laboració en l’organització del Diàleg sobre diversitat 
cultural del PECB (febrer). 

                                                 
2 Ara Àrea de Drets de Socials. 
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A més a més, el Programa també s’ha implicat en el projecte Aula Mòbil, 
amb la col·laboració de Formació Intercultural i l’Estratègia BCN 
Antirumors.  

Dins de l’àmbit educatiu, hem realitzat per quart any consecutiu amb el 
Consorci d’Educació una nova edició del curs de formació antirumors en 
l’àmbit educatiu, anomenat Nous reptes en la tasca educativa: Com 

trencar els falsos rumors i estereotips vers la diversitat cultural? 

S’ha consolidat al llarg del 2015 la col·laboració amb el Projecte 
Imagina’t Barcelona. Col·lecció Intercultural. 

- Incorporació d’Imagina’t a la convocatòria de l’Èxit II (curs 
2014-2015). 

- Incorporació d’Imagina’t a l’oferta de projecte 
d’Aprenentatge i Servei (CURS 2014-2015). 

La línia específica de comerç en diversitat que vàrem iniciar el 2013 des 
de l’Estratègia BCN Antirumors s’ha ampliat enguany en col·laboració 
amb BCN Activa i el seu Programa Treball als Barris, de la Direcció 
Operativa de Promoció del Territori i Comerç. Una iniciativa enriquidora 
per ambdues parts que enguany ha continuat treballant en la seva línia 
d’accions al territoris, ampliant aquest 2015 el número de barris.  S’han 
afegit: Bon Pastor, La Marina i Ciutat Meridiana.  Cal revisar de cara al 
2016 l’assoliment dels objectius plantejats, millorar les formes de seguiment 
del projecte i reforçar la tasca més territorial.   

També amb BCN Activa i el departament de Promoció de la Ciutat de 
l’Ajuntament hem col·laborat des de l’Espai Avinyó amb l’organització de 
la xerrada “La riquesa de la varietat lingüística”, en el marc de la jornada 
“I’m Barcelonian. Expat Day.” 

A través de la línia de Projectes Interculturals, i concretament de Suport a 
Programes i Projectes de Districtes, el treball amb gairebé tots els districtes 
de la ciutat s’ha mantingut i en alguns ha augmentat, tal és el cas de 
Gràcia que el 2016 iniciaran un projecte amb Gent Gran, arran del treball 
fet des de Projectes Interculturals i de la xerrada organitzada 
conjuntament amb l’Espai Avinyó en el marc del dia internacional de les 
persones grans.   

En aquesta línia, ha continuat el suport econòmic i tècnic pel 
desenvolupament de Programes i Projectes de Districte i l’elaboració de 
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la Memòria 2014: “La gestió de la diversitat als districtes. Una aposta per la 

Interculturalitat”. 

Destaca també la realització de la Jornada tècnica amb caps i tècnics: 
“Com treballem la diversitat cultural als districtes?”, que coincideix amb la 
inauguració a principis del 2015 de l’exposició creada per l’Espai Avinyó 
en col·laboració amb la línia de Projectes Interculturals, amb l’objectiu de 
visibilitzar el treball que es fa en la gestió de la diversitat des dels districtes.  

A la tasca conjunta amb districtes, hi ha contribuït sens dubte el Catàleg 
d’Activitats Antirumors i també les accions i projectes específics, per 
exemple a Horta–Guinardó a través del projecte: Gent gran, agents de 

canvi per la convivència, que continuarà treballant amb més força el 
2016. I també el projecte de Teatre comunitari a Ciutat Meridiana, entre 
altres. 

Des d’Acció Intercultural als Barris, s’ha fet un important treball amb la 
Direcció de Serveis a les Persones del districte Sant Martí, amb l’objectiu 
de donar suport en la incorporació de la perspectiva intercultural al 
territori.  

També a través de Formació Intercultural, s’ha obert un treball important 
amb el Departament de Serveis del Territori del districte de Sant Andreu 
mitjançant la formació sobre comunitat pakistanesa. 

Finalment, com a Programa, el pas més important de transversalitat dins 
de l’Ajuntament l’hem fet al llarg d’aquest any 2015, al igual que l’any 
anterior, amb el departament de comunicació de l’àrea de Drets Socials.  

La col·laboració amb el Departament de Comunicació i amb Premsa de 
l’Àrea de Qualitat i Vida, iniciada l’any anterior, es consolida durant el 
2015. Aquesta relació ha permès: 

· Definir i gestionar la campanya de ciutat amb banderoles de “La 
Família del Costat”, el projecte desenvolupat amb SOS Racisme. 

· Gravar les sessions tècniques programades per l’Espai Avinyó. 

· Produir el vídeo dels 5 anys de la Xarxa BCN Antirumors, que 
convida a formar part de la xarxa alhora que recull la feina feta 
des d’una perspectiva vivencial. 
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· Producció d’una infografia animada que resumeix i permet 
difondre la tasca de l’Estratègia BCN Antirumors. 
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/antirumors
-que-fem 

· Sessió formativa sobre comunicació inclusiva adreçada a tècnics i 
tècniques de comunicació i premsa de l’Ajuntament de 
Barcelona.     

D’altra banda, la incorporació als circuits comunicatius globals de 
l’Ajuntament (accés a agenda ÀSIA i a wordpress d’El Digital D 
Barcelona) ha possibilitat que algunes activitats i notícies aparegudes al 
web http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca fossin 
compartides a altres butlletins o webs corporatius. Inversament, el web i 
les xarxes socials del Programa BCN Interculturalitat han compartit 
informacions generades als webs o xarxes de, per exemple, els diferents 
districtes.  

Finalment, com ja és habitual, amb Premsa s’han gestionat conjuntament 
les diferents demandes d’informació (reportatges, entrevistes, peces 
informatives, etc.) fetes des dels mitjans de comunicació, i que es recullen 
a l’apartat de “Ressò mediàtic”. Igualment, aquesta col·laboració ha 
continuant desenvolupant la seva vessant més tècnica de generació de 
notes de premsa i presentacions. 

4. Línies de treball amb àmbits estratègics de la 
ciutat 

Les línies de treball del Programa amb àmbits estratègics de la ciutat es 
desenvolupen generalment en col·laboració amb els departaments i 
àrees corresponents de l’Ajuntament, com hem esmentat a l’apartat 
anterior. Tanmateix, el Programa cerca també ampliar la seva projecció a 
la ciutat en un treball conjunt amb altres actors clau per tal d’iniciar i 

consolidar la seva presència i suport en temes fonamentals per a la 
convivència intercultural.  Cada vegada més les nostres actuacions van 
dirigides a visibilitzar, impulsar i enfortir relacions i iniciatives als diferents 
barris i des de la proximitat, actuant com a pont i dinamitzador.   

A través del Programa, hem aportat recursos i impulsat accions en l’àmbit 
de barri i amb el teixit associatiu, tot generant un procés d’apropament i 
territorialització amb el desplegament de la línia d’Acció intercultural als 
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barris, que enriqueix i enforteix la tasca que es fa en aquest sentit des de 
l’Estratègia BCN Antirumors amb les formacions territorialitzades, les 
activitats del Catàleg i el seu suport a les entitats dinamitzadores amb una 
trobada formativa, amb les entitats de la Xarxa i la difusió comunicativa. I 
també mitjançant les activitats programades per l’Espai Avinyó.  El suport 
a iniciatives de barri i a les entitats des de la línia de treball de Projectes 
Interculturals es continua fent a través del suport tècnic a projectes 
interculturals subvencionats.  

El repte d’assolir, des de les nostres línies de treball, una participació 
ciutadana més diversa passa per establir complicitats i col·laboracions 
amb les associacions i entitats més properes de veïns i veïnes de 
contextos culturals diversos i, en aquest sentit, queda molta feina per fer. 
Aprofitar relacions consolidades com amb Casa Àsia i la tasca conjunta 
amb, per exemple, els Plans de Desenvolupament Comunitari o amb 
l’ICUB i Centres Cívics o amb les entitats que treballen amb joves als barris 
en l’àmbit de la interculturalitat és clau en aquest repte compartit.  

El treball conjunt amb el món universitari continua sent un repte 
important, no obstant el 2015 s’ha mantingut la línia de treball antirumors 
amb la universitat de Barcelona, s’han fet presentacions del Programa  i 
activitats formatives i d’altres tipus a les principals universitats de 
Barcelona, a les seves facultats de pedagogia, comunicació social, 
treball social i educació social, a màsters sobre temes d’immigració i 
mediació intercultural i comunitària, a col·legis professionals, fundacions 
universitàries i centres de recerca.  

Amb els mitjans de comunicació, la tasca segueix sent prioritària, com 
s’ha pogut apreciar al capítol d’aquesta Memòria dedicat a la nostra 
línia de treball en Comunicació Intercultural. És un actor prioritari en la 
tasca intercultural, un agent complex i necessari per avançar en els 
objectius de sensibilització del Programa. Treball que es realitza també 
amb la col·laboració estreta de comunicació de la Gerència. 

Finalment, un breu apartat sobre els diferents grups d’edat amb qui 
treballem. D’aquests, són els adults els més nombrosos a totes les línies de 
treball del Programa. Tanmateix, la tasca intercultural arriba als infants a 
través d’activitats del Catàleg i de projectes subvencionats que es 
realitzen a escoles primàries, espais familiars, biblioteques i casals de barri. 
Amb joves fem un esforç especial mitjançant projectes interculturals 
impulsats per la Direcció de Drets de Ciutadania i Immigració, com ara 
Imagina’t BCN. Col·lecció Intercultural, el Projecte Rossinyol, així com 
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amb el suport a projectes subvencionats dirigits específicament a aquest 
grup d’edat o el suport als tallers de teatrefòrum de Casa Àsia.  

Cal destacar que el 2016, una de les línies transversals principals del 
Programa, serà el treball amb joves, principalment promocionant la seva 
participació a diferents projectes de la ciutat en general i del Programa 
en particular. 

Finalment, destaquem el 
treball antirumors amb les 
persones grans, que es 
consolida a Horta-Guinardó, 
així com algunes activitats 
específiques del Catàleg.  

 

 

 

5. El Programa i la seva acció fora de Barcelona 

 

Conveni interadministratiu per a la tasca antirumors 

El 2015 es realitza la primera 
jornada: "Del rumor a la xenofòbia. 

Estratègies per fer-hi fron.t"3 en el 
marc d’aquest conveni. 

 

 

                                                 
3 S’explica a l’apartat Presentacions de l’Estratègia BCN Antirumors i col·laboracions com a bona 
pràctica. 
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Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) 

L’Ajuntament de Barcelona participa a la xarxa estatal de ciutats 
interculturals RECI des de la seva creació l’any 2011. Aquest projecte 
impulsat pel Consell d’Europa està englobat en la xarxa europea 
“Intercultural Cities” i té com a objectiu promoure l’intercanvi 

d’experiències i coneixement entre les ciutats i territoris participants per 
afavorir el desenvolupament de polítiques i pràctiques relacionades amb 
la diversitat i la interculturalitat. Barcelona hi juga un paper clau per la 
seva trajectòria en aquest àmbit. 

Un cop finalitzat el Proyecto Antirumores del 2013 en el qual hi van 
participar diverses ciutats de la RECI, entre elles Barcelona, s’han definit 
noves prioritats de treball i s’ha aprofundit en l’intercanvi d’experiències i 
metodologies de treball. El web de la RECI visibilitza la feina feta a totes 
les ciutats participants:  

http://preview.ciudadesinterculturales.com/ 

Durant el 2015 hi han hagut dues trobades en les quals el PROGBI ha 
participat. La 1a trobada es va realitzar al febrer i la segona a l’octubre 
on va participar la Lola López, nova Comissionada de Immigració, 
Diversitat i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Projecte europeu Communication for Integration (C4I) 

El Projecte C4I – Communication for Integration és una iniciativa 
finançada conjuntament pel Consell d’Europa i la Comissió Europea 
(Fons Europeu d’Integració) durant el període 2014-2015. Deu ciutats 
europees comparteixen aquest projecte de creació de xarxes antirumors 
per la diversitat, inspirades en l’Estratègia Antirumors de Barcelona: 
Amadora (Portugal), Bilbao (Estat espanyol), Botkyrka (Suècia), Erlangen 
(Alemanya), Limerick (Irlanda), Loures (Portugal), Lublin (Polònia), 
Nuremberg (Alemanya), Patres (Grècia) i Sabadell (Estat espanyol). 
 
El juny del 2015 es participa a Brussel·les en la cloenda i presentació de 
les conclusions finals del projecte. 
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Barcelona, ha tingut el rol de transferència de coneixements a partir de 
l’experiència de l’Estratègia BCN Antirumors, aquesta responsabilitat ha 
comportat les següents tasques:  
 
· Participació a les reunions de coordinació general 
· Producció de documents 
· Presentacions formatives 
· Estudi d’impacte 
· Assessorament en línia 
 
Per més informació, podeu veure la pàgina oficial del projecte: 
http://pjp-eu.coe.int/web/c4i. 
 

Projecte “Building Intercultural Cities”, amb Montreal i ICC  

A partir de la incorporació l’any 2011 de la ciutat de Montreal a la xarxa 
europea “Intercultural Cities” (ICC), es posa en marxa una iniciativa 
conjunta del grup de recerca LABRRI del Departament d’Antropologia de 
la Universitat de Montreal i el grup de recerca GRITIM de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb participació de la Direcció de la Diversitat Social de 
l’Ajuntament de Montreal i la Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.  

L’objectiu de partida d’aquesta iniciativa és promoure entre les dues 
ciutats espais d’intercanvi i comparació d’idees i orientacions 
relacionades amb l’elaboració de polítiques i pràctiques interculturals 
mitjançant sessions de treball per videoconferència, de les quals se n’han 
celebrat diverses des de l’any 2012 fins enguany amb representants de les 
ciutats i equips tècnics municipals vinculats a temes d’interculturalitat. 

El maig del 2014 es va realitzat un seminari a Montreal, on el  Programa 
BCN Interculturalitat va participar aportant l’experiència de Barcelona. Els 
principals documents i resultats estan recollits a 
https://villeinterculturelle.wordpress.com/forum2014/ 

Enguany s’ha elaborat, revisat i acabat l’article d’estudi de cas de 
Barcelona. Aquest document s’ha treballat des del Programa BCN 
Interculturalitat conjuntament amb el suport d’un expert extern, Rafa 
Crespo, i actualment està sent revisat per l’equip tècnic de la Universitat 
de Montreal. 

Està prevista la publicació d’aquests estudis de cas durant l’any 2016. 
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Ponència al “SIETAR Europa Congress 2015” 

Del 21 al 23 de maig del 2015 es va celebrar a València el “SIETAR Europa 
Congress 2015. Refreshing the Cultural Paradigm: Sharing Stories, Theories 
and Next Practices”.  
 
L’objectiu del congrés era de revisar les dimensions culturals, 
coneixements i paradigmes a nivell europeu, per qüestionar, analitzar 
críticament i actualitzar les teories i paradigmes culturals, compartint nous 
mètodes i bones pràctiques. 
 
 

El Programa BCN 
Interculturalitat va ser 
convidat al Congrés per 
presentar la seva tasca, com 
a bona pràctica de gestió 
pública pel foment de la 
convivència intercultural 
“Barcelona Interculturality 
Programme: Actions for 
intercultural dialogue and 
social cohesion in a diverse 
city”. 

 
 
 
 
 


