
Programa
Dijous 2 de març
16.15 h Registre i benvinguda

16.45 h Inauguració de les jornades
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

17.00 h Taula rodona 1:
«Les prohibicions del discurs de l’odi: una amenaça  
per a la llibertat d’expressió?»
Els mitjans legals són un instrument per combatre el 
discurs de l’odi a les xarxes socials. Tanmateix, la restricció 
del discurs de l’odi implica limitar la llibertat d’expressió. 
D’acord amb el marc europeu de drets humans, la llibertat 
d’expressió no és un dret absolut i pot entrar en conflicte 
amb la dignitat humana i el dret a la no-discriminació. Els 
participants en aquesta taula rodona aprofundiran en 
aquest debat i exploraran els límits de la llibertat d’ex-
pressió com a punt de partida necessari per establir una 
estratègia responsable de lluita contra el discurs de l’odi  
a les xarxes socials.

Moderadora: Esther Vera, directora del diari Ara
Ponents: Eric Heinze, professor de Dret i Humanitats  
a la Universitat de Queen Mary de Londres; Olga Jubany, 
professora de la Universitat de Barcelona, i  Gavin Phillip-
son, professor de la Universitat de Durham

18.30 h Conferència
Laurie Penny, autora, periodista, assagista  
i bloguera britànica

20.00 h Fi de la primera jornada

Divendres 3 de març

9.00 h Taula rodona 2:
«Potencial i límits dels mitjans legals com a estratègia  
de lluita contra l’odi a les xarxes socials»
Els participants en aquesta taula exploraran els principals 
reptes jurídics i policials que implica la lluita legal contra 
el discurs de l’odi a les xarxes socials, des del punt de vist 
de la policia i de les entitats representants de les víctimes. 
Com a contrapunt, César Strawberry, condemnat a un any 
de presó pel Tribunal Suprem per enaltiment del terroris-
me, aportarà la perspectiva del risc que aquesta  
via repressiva suposa per a la llibertat d’expressió.

Moderador: Juan Luis Sánchez, subdirector  
d’eldiario.es i membre de PDLI
Ponents: Laia Serra, advocada de l’Observatori contra 
l’Homofòbia de Barcelona; Esteban Ibarra, president 
del Moviment contra la Intolerància, i César Strawberry, 
escriptor, compositor, cantant i portaveu del grup Def Con 
Dos.

10.30 h Pausa amb cafè 

11.00 h Taula rodona 3:
«Xarxes socials i discurs de l’odi: perspectives en vista  
de l’experiència de les víctimes»
La limitació del discurs de l’odi també representa un repte 
per a les plataformes de xarxes socials. El gran volum de 
missatges que gestionen i l’equilibri delicat entre el com-
promís amb la llibertat d’expressió i la restricció del con-
tingut abusiu fan que la lluita contra aquest problema sigui 
difícil per a les plataformes de xarxes socials. Tanmateix, 
la moderació insuficient a les xarxes té conseqüències per 
a les víctimes. En aquesta taula s’exploraran les dificultats 
amb què es troben les plataformes, així com l’impacte que 
té sobre les víctimes la falta de moderació.

Moderador: Sergi Picazo, cap de redacció i soci  
fundador d’El Crític
Ponents: Kira O’Connor, responsable de polítiques pú-
bliques de Twitter; Fatiha El Mouali, portaveu de la plata-
forma Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Catalunya,  
i Helios Fernández, coautor i responsable de documenta-
ció de la Guia de recursos contra el antigitanismo

12.30 h Tallers paral·lels  (vegeu l’apartat «Tallers» per accedir  
 a la descripció de cadascun)

14.00 h Temps lliure per dinar

15.30 h Taula rodona 4:
«Ciutats contra l’odi: estratègies des de l’àmbit local»
Actualment, les ciutats són un espai important per a la 
transformació política i social, així com un lloc privilegiat 
per a la convivència entre diferents col·lectius. El fet que 
les ciutats constitueixin llocs clau de l’acció ciutadana i la 
innovació social les converteix en espais idonis on comba-
tre els prejudicis que són subjacents al discurs de l’odi en 
línia. En aquesta taula s’explorarà el potencial de les ciutats 
per lluitar contra el discurs de l’odi a les xarxes socials, així 
com els reptes a què s’enfronten, i s’identificaran estratègi-
es que poden ser implementades en l’àmbit local.

Moderadora: Gemma Pinyol, experta del Consell d’Eu-
ropa en el programa «Ciutats interculturals» i coordinadora 
de la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI)
Ponents: Emilia Saiz, secretària general adjunta de 
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU); Irena Guidikova, 
directora de departament al Consell d’Europa i coordina-
dora del programa «Ciutats interculturals»; Gavan Titley, 
professor de la Universitat de Maynooth, i Aida Guillén, 
directora de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
(Ajuntament de Barcelona)

17.00 h Conclusions gràfiques de les jornades
 Cloenda de les jornades

Jaume Asens, quart tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona. Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i 
Transparència

17.30 h Fi de la segona jornada
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Tallers
Els tallers pretenen ser sessions pràctiques en què un grup  
de participants es reuneix per discutir un tema específic  
i compartir experiències.

Els objectius dels tallers són tres:

1 Compartir estratègies per fer front al discurs de l’odi  
 a les xarxes socials i identificar bones pràctiques, en  
 particular en l’àmbit local.

2 Despertar l’interès dels participants per la posada en  
 marxa d’iniciatives concretes per fer front al discurs de  
 l’odi a les xarxes socials.

3 Identificar i crear contactes entre els participants de  
 cara  a l’establiment d’una futura xarxa d’activistes  
 contra el discurs de l’odi a internet a Barcelona.

Els tallers es faran en català o castellà i no hi haurà servei de traducció 
simultània.

Divendres 3 de març a les 12.30 h

Taller 1 - Aula 1  
Com i quan es pot compartir: estratègies per a  
l’alfabetització digital d’equips educatius basades  
en experiències internacionals

Si els joves són els nadius digitals i estan sempre al dia de les darreres 
novetats, què pot aportar l’equip educatiu (en sentit ampli) si a priori té 
menys competències, habilitats i coneixements que els estudiants? Quina 
mena de posicionaments, estratègies i eines pot utilitzar per fomentar la 
no-discriminació, especialment a les xarxes socials? Com pot identificar 
els principals àmbits on desenvolupar les seves intervencions? De quina 
manera pot donar suport a la feina dels altres, incloent-hi la comunitat 
educativa europea, que ja ha recorregut aquest camí? Com es pot perdre 
la por de l’abisme digital? Com es pot treballar i reflexionar sense tenir 
espais educatius adaptats?

L’experiència del projecte I:CUD Internet: Creatively Unveiling Discrimina-
tion demostra que la cooperació internacional i la feina entre iguals obre 
camins eficients en la tasca educativa. Al taller es mostraran diversos ca-
sos pràctics sobre com abordar les alfabetitzacions digitals, es proporcio-
naran materials aptes per a l’ús (un lot educatiu contra la discriminació en 
línia) i s’ il·lustraran aquestes hipòtesis amb exercicis pràctics encaminats 
a l’acció.

Facilitadors: Juan Pedregosa, CEPS Projectes Socials  
i Gigi Guizzo, CEPS Projectes Socials.

Taller 2 - Sala Raval  
Construir xarxes d’activistes contra l’odi:  
el potencial de l’acció conjunta en la interacció  
amb els abusadors

L’objectiu d’aquest taller és desenvolupar idees per generar, organitzar  
i coordinar xarxes d’activistes que puguin fer front a l’assetjament per 
motius de discriminació a les xarxes socials, buscant l’apoderament  
i la creació de llaços de solidaritat transversal entre els diversos  
col·lectius atacats.

Facilitadors: Alberto Martín-Pérez Rodríguez, responsable  
de formació de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals 
i Bisexuals (FELGTB), i Andrea Momoitio, periodista i coordinadora 
de Pikara Magazine.

Taller 3 - Aula 2  
Resistir i desmantellar el discurs islamòfob a les 
xarxes socials

La islamofòbia és una estructura de poder i una forma de violència que 
troba a les xarxes socials un amplificador que premia els discursos més 
simplistes, binaris i confrontacionals en detriment de reflexions més fona-
mentades i menys categòriques. Si la casa del patró no es destrueix amb 
les eines del patró, com es pot fer front a la islamofòbia a les xarxes sense 
replicar els seus mètodes, sense fer servir la facilitat de les simplificacions 
i el binarisme? Com es pot fer tenint en compte el lloc de l’enunciació, 
tant si som persones musulmanes com si no ho som, i com aquest lloc 
modifica les possibilitats de discurs? De quina manera es pot generar una 
narrativa que no sigui simplement reactiva als grans discursos islamò-
fobs? I, també, com es pot fer front als atacs en línia? Com es pot protegir 
i com ens podem protegir? Com es pot fer de la resistència a la xarxa 
també una experiència col·lectiva?

Facilitadors: Brigitte Vasallo, mediadora intercultural i activista 
feminista antiracista, i Daniel Ahmed, activista en l’àmbit de la diversi-
tat sexual i de gènere a l’islam.

Taller 4 - Sala Mirador  
El combat del discurs de l’odi a les xarxes  
socials des de la sensibilització: com arribar  
als no convençuts

En el marc de les estratègies de sensibilització a les xarxes socials  
sobre estereotips i rumors que alimenten la discriminació i el menyspreu 
envers certs col·lectius, aquest taller estarà dirigit a la proposta i conside-
ració de noves estratègies perquè els missatges arribin als cercles dels  
no convençuts.

Facilitador: Dani de Torres, director de la Xarxa Espanyola  
de Ciutats Interculturals (RECI) i assessor del Consell d’Europa
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