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Tema de l’any CMIB: Per una Barcelona antiracista 

SESSIÓ INFORMATIVA:  Projectes i campanyes informatives antiracistes de les entitats de la ciutat 

Dia:  17 de febrer de 2021  Hora: 17-19h. 
Reunió virtual telemàtica. 
 

En el marc de les accions del tema de l’any del Consell Municipal d’Immigració, la sessió presenta 

projectes i campanyes antiracistes de tres entitats, i un espai obert final per aportar projectes i idees per 

part d’entitats assistents, siguin del Consell o vinculades al tema. 

Per començar la sessió, es contextualitza explicant el tema de l’any del CMIB com a eix transversal que 

cada any travessa les diferents accions del Consell: el premi CMIB, el dia del migrant, la trobada Barcelona 

Ciutat diversa, les sessions formatives i altres accions promogudes pel CMIB. Així mateix s’anima a les 

persones assistents a presentar-se als premis del CMIB 2021 que tornaran a girar entorn al tema de l’any 

“per una Barcelona Antiracista”. 

S’explica i es posa en valor que aquest 2020 s’han presentat 13 projectes vàlids d’acord a la temàtica, dels 

quals han quedat 4 finalistes, dos dels quals ens acompanyen en aquesta sessió i on afegim a SOS Racisme 

amb el seu projecte “pareu de parar-me”. 

Continua la sessió projectant el següent vídeo resum, elaborat per a l’acte del Dia del Migrant 2020 i 

lliurament dels premis CMIB 2020, que va tenir lloc el 18 de desembre de 2020 al Saló de Cent.  

S’hi s’expliquen els 4 projectes finalistes:   

https://www.youtube.com/watch?v=rHMKlc8yJxg 

Després, es presenten els projectes, començant per l’entitat guanyadora del Premi:  

Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antiracistas Combativas (T.I.C T.A.C) 
 

Presenta el projecte de TIC Tac Marité, membre de l’entitat:  

El projecte TIC TAC és un projecte integral, parteix sobretot de la base interseccional i decolonial. Són un 

grup de dones lesbianes i trans migrades, refugiades i/o racialitzades de l’estat espanyol. Es van constituir 

com a associació fa quatre anys però ja venien treballant dos anys abans. En el transcurs de l’associació i 

amb requeriments externs també es van convertir en cooperativa de treball. Actuen en dues àrees: 

l’associació que treballa portes endins i la cooperativa que treballa l’àrea de formació de portes cap en 

fora adreçada a col·lectius mixtes o bé aliades que estan interessades en la formació que ofereix tic tac. 

A partir del projecte integral tenen acció directa que serien tots els processos d’acompanyament sobre la 

llei d’estrangeria, acompanyament psicològic, en l’àrea de salut, els drets sexuals i reproductius, accés a 

l’avortament. L’espai, mes enllà de ser un espai obert per esdeveniments generals és un espai que 

prioritza sempre l’acció cap al col·lectiu. En aquest ventall de possibilitats, aquest any tan complicat, es va 

fer al TIC TAC la xarxa de cures. Una molt bona experiència en l’acció col·lectiva però més enllà d’això no 

es va poder fer més acció directa. Es van veure superades perquè el col·lectiu ha sigut un dels col·lectius 

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=rHMKlc8yJxg
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/ca/premi-consell-municipal-dimmigracio-de-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=rHMKlc8yJxg
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més afectats tant en l’aspecte econòmic com en el social. Ha estat molt complicat articular tot durant la 

pandèmia amb les limitacions tècniques ja que bàsicament s’autogestionen. 

Tenen una revista i sortirà pròximament el número 4 ja que un àrea molt important és la generació de 

genealogies pròpies per donar a conèixer les experiències que els travessen i creuen bàsicament en el 

treball en xarxa i el col·lectiu. Gran part de les persones de tic tac son part també d’altres col·lectius com 

Catarsia, Hibiscus, etc. Són 5 col·lectius que es reuneixen cap a Tic tac. 

Els projectes en marxa son: 

 Justícia comunitària, mes enllà del lema no deixar ningú endarrere, cal generar eines per poder 

sobreportar les diferències segons les prioritats de cada col·lectiu. Justícia comunitària cap endins 

dels col·lectius. 

 Kit d’eines per a violències interpersonals que es va generar de cara a companyes afro i dones 

originàries. S’imprimirà i es distribuirà i es faran tallers a través del departament de psicologia 

social. 

 Seguir consolidant el treball en xarxa. Cal seguir mantenint els espais de diàleg per anar coneixent 

més enllà de les urgències de cada col·lectiu. 

 Teatre legislatiu sobre el desenvolupament i ingerència política de determinades lleis. La llei 

d’estrangeria cap a determinats àmbits com salut, educació, habitatge, etc. Comença des de 

l’àmbit local però amb la intenció d’estendre a l’estat espanyol i a nivell europeu amb diferents 

ciutats.  

Aquests projectes un cop estiguin en marxa convocaran a diferents actors socials de la ciutat com a treball 

col·lectiu i es farà convocatòria oberta per aquests mòduls de treball. 

Per més informació:  

http://www.intervencionesdecoloniales.org/ 

 

Espai La tregua 

 

Presenten el projecte Karlyna i Rebeca membres de Espai la Tregua:   

Espai La tregua és una iniciativa d’economia social i solidària, que es troba al barri de Gràcia i ja tenen 5 

anys com a entitat. Neix amb la idea de crear vincles de solidaritat i resistència local migrant. Treballen en 

un espai amb persones locals i persones migrades però el que els mou i els travessa son els valors de 

l’antiracisme i de transformació social en favor dels col·lectius vulnerabilitzats per l’estructura del sistema. 

En aquest espai tenen un lloc d’encontre en el reconeixement de les diferències i poder generar 

participació social amb unes formes diferents al sistema capitalista que deixa fora als col·lectius o limita la 

participació. Intercanviar, saber des d’un altre lloc.  

La Tregua està composada per persones migrades i locals, desenvolupen 4 línies d’acció, agrupades en 

àmbits: 

http://www.intervencionesdecoloniales.org/
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1. Projectes amb impacte social 

2. Àrea de la formació artística que promou valors cooperatius 

3. Formacions decolonials per promoure pensament crític 

4. Accions puntuals/ tallers a demanda de diferents col·lectius 

Així, cal destacar: 

 Mia Barcelona: neix amb l’espai, és transversal, fan un acompanyament des de l’antiracisme i 

transfeminisme a persones migrades i ho porten a terme a través d’assessorament legal, fan 

conversatoris a través de tràmits d’estrangeria, fan acompanyament a través d’aquests tràmits, 

fan col·lectivització dels processos migratoris i treballen amb diferents disciplines artístiques.  

 S’ha posat en marxa la “red de apoyo mutuo”: donant informació i assessorament en tràmits 

estrangeria, habitatge, etc... i van habilitar la xarxa de distribució d’aliments amb repartiment 

setmanal. El 95 % de les persones són migrades. En aquest context també fan tallers fora, 

vinculats al barri o general. 

A continuació expliquen projectes treballats en xarxa amb altres entitats:  

 Projecte Creadones: projecte que vol formar dones en situació de vulnerabilitat per capacitar-les 

per a l’autoocupació en el àrea tèxtil, amb activitat artística, l’arteterapia, teatre de les oprimides, 

la formació en costura i la base d’emprenedoria social etc. El projecte porta ja gairebé 4 o 5 anys.  

 Projecte de maternitats migrades i racialitzades juntament amb l’associació antropologies: Iniciat 

el 2020, neix de la necessitat de compartir experiències com a mares migrades i racialitzades, 

estratègies de resistències i difondre les violències que pateixen les mares migrades i l’estructura 

racista que hi ha al darrera, difondre i donar visibilitat a les diferents violències que pateixen les 

mares migrades i racialitzades per part tant de les institucions com de l’estructura racista que hi 

ha darrera d’institucions, com sanitat, educació, els processos de retirada de custodia. 

En aquest sentit han fet tallers per compartir experiències, d’art polític per fer acompanyament 

emocional, i aquest any es faran rutes per historitzar les vivències de les maternitats des de 

Catalunya. 

 Neuroteatre: prevenció del deteriorament cognitiu a partir de la neurospicoloigia i el teatre de les 

oprimides. 

 Espai de les senyores, espai d’autoorganització de dones que volen intercanviar saber i sentirs 

amb diferents activitats artístiques a través de l’autocooperació. 

Una altra línia seria la formació artística: 

 Cursos regulars de dansa creativa, dansa teatre, estiraments en moviments, espais de formació 

que respecten els diferents ritmes de cada persona... La intenció és anar creant una comunitat 

d’aprenentatge en aquests cursos amb una formació decolonial antiracista. Hi ha places 

disponibles no només monetàriament sinó amb altres intercanvis o beques.  

 Formació decolonial, dos grans espais que es plantejaran aquest any:  

o 1) Cicle de pensar decolonial, anàlisi cinematogràfica, per reflexionar sobre la configuració 

del sistema MON. 

o 2) “Dialogos del sur”: amb intel·lectuals, pensadores, activistes intercanviant visions 

diverses en el sud global sobre interculturalitat 
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o 3) Seminaris online: memòries antiracistes o mirades de memòries globals des del sud, 

metodologies i eines pels col·lectius.  

 Teatro del oprimido: és des d’on sorgeix l’espai, que després es va desenvolupant per altres 

àrees. Aquesta experiència neix fa uns deu anys aproximadament configurant diferents 

espais, amb exercicis teatrals i dinàmiques i a partir d’aquí identifiquen els eixos d’opressions  

sortint del tema més individualista, entrant més en l’estructura 

 Tallers antirumors a escoles: grup regular sobre el concepte dona, estan treballant amb la 

xarxa internacional “magdalenes”, a través del teatre de les oprimides, vinculat a la superació 

del patriarcat però treballen específicament unes metodologies diferents a la metodologia 

original.  

 Teatre legislatiu, també l’estan investigant des de l’Espai la Tregua, és una metodologia molt 

versàtil per adaptar-la a molts espais. Són espais que generen col·lectius conscients i amb 

responsabilitat social. 

 Metodologies participatives per a l’organització social fora o dins de l’espai 

 Projectes interculturals amb perspectiva de gènere 

 Sistematitzacions de projectes 

 Tallers antiracistes d’expressió artística amb la gent del projecte MIA.  

 L’art com a forma d’intervenció i incidència tot el que fan te repercussió fora. Treballen amb 

xarxa. 

 Per acabar des d’Espai La Tregua ens deixen el contacte a xarxes per poder contactar amb elles per 

qualsevol cosa que hagi despertat l’interès. Es farà arribar la presentació a les persones participants. 

Destaquen que les persones vinculades al projecte “Mia Barcelona” es reuneixen tots els divendres a la 

tarda al local de l’entitat i que l’espai es obert a qui s’hi vulgui sumar.  

Per més informació:  

https://www.espailatregua.com/ 

I el Power Point 

Presentación de La 

Tregua Consell-1.pdf
 

 

Sos Racisme – Projecte pareu de parar-me.  

 

Presenta el projecte Kaire Ba de Sos Racisme:  

SOS Racisme treballa els DH en relació a les persones racialitzades, en la línia de l’antiracisme. Una de les 

línies més transformadores és la de serveis com el SAID (Servei d’Atenció i Denúncia), així com el recull de 

totes les sol·licituds que es fan, a més de l’acompanyament jurídic. A finals de l’any es recullen totes les 

experiències i es publiquen en un llibre amb la totalitat de totes les denúncies i tipologies de denúncies.  

https://www.espailatregua.com/
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El projecte “Pareu de parar-me” neix dins del marc d’aquest informe al 2016. A l’informe es constata que 

un 40% de les denúncies respecte al tema policial són per identificació per perfil racial. En aquest 

moment, s’activa una campanya respecte a aquesta forma de racisme institucional. 

Quan es parla d’identificació per perfil racial es refereix a que totes les identificacions tenen a veure amb 

una conducta policial que és racista. Segons dades recollides al 2018, es constata que aquest criteri 

policial és racista perquè es sobre-identifica identitats no blanques. No hi ha cens racial, amb la qual cosa 

no es va poder parlar de racialització però si d’estrangeria i van constatar desproporció en algunes 

comunitats / barris que es vinculen a la criminalització perquè viuen determinades comunitats 

S’activa la campanya “pareu de parar-me” amb l’objectiu d’incidir social i políticament en aquesta 

manifestació específica del racisme per perfil racial que es dona per part de tots els cossos de seguretat, 

inclosos personal del metro o els transports públics. Quan es tracta de la policia les conseqüències són 

molt pitjors perquè es poden donar processos d’expulsió.  

Els objectius principals d’aquesta campanya són els següents: 

1) Visibilitzar, posar en el panorama l’existència d’aquest fenomen. És una manifestació que no 

estava en absolut a l’imaginari social ni institucional. Es dóna no només a Catalunya sinó a molts 

països, de manera sistemàtica, pel carrer i generalment mai es qüestiona aquesta identificació, 

només es qüestiona la persona, no a la policia que moltes vegades es qui no actua d’acord amb la 

llei.  

2) Desnormalitzar. No estava en el panorama però les persones que ho veien o ho vivien ho tenien 

totalment normalitzat, com una cosa que és la seva vida quotidiana. Calia desnormalitzar aquesta 

realitat. 

3) Incidència política. Fer complir als cossos les seves pròpies lleis. Aplicar en alguna mida a algun 

Ajuntament el projecte pilot del projecte STEPS, projecte promogut per l’Open Society Fundations 

(2006): mecanisme de control intern de la pròpia policia a Girona i Fuenlabrada. S’aplicava un 

mecanisme de control intern. Amb un formulari on constaven a algunes dades de per que 

s’identificava aquesta persona. A Fuenlabrada encara està en vigor i es van constatar dades 

desproporcionades.  És molt difícil demostrar-ho. Només es pot fer com a conducta policial 

col·lectiva i a través de dades.  

Problemes que es van trobar: 

- Fins ara no es veia com un problema, no s’entenia com a racisme sinó com a normes i Lleis, 

però no com a racisme.  

- Fins ara no estava a l’agenda política 

Què s’ha fet: 

- Guia Pareu de parar-me, Identificacions policials per perfil ètnic. Explica a les persones que 

viuen aquest racisme quin marge d’actuació tenen i sobretot que no poden fer, sempre que 

donen formacions o tallers es basen en la guia i s’explica que es pot fer i quins son els teus 

drets i recomanacions d’actuació. 

https://www.pareudepararme.org/assets/img/PDP-c2-ca.pdf 

https://www.paraddepararme.org/inicio/ 

https://www.pareudepararme.org/assets/img/PDP-c2-ca.pdf
https://www.pareudepararme.org/assets/img/PDP-c2-ca.pdf
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- Informe Parad de pararme, la apariencia no es motivo. 2018. Es basa en l’anàlisi de les 

identificacions que formaven part de dades públiques dels Mossos d’esquadra. Van trobar 

moltes dades de desproporcionalitat com que per cada espanyol, s’identifiquen 7,4 

estrangers i que el 54% de les identificacions són a persones migrants quan aquestes només 

representen el 16% de la població estrangera a Catalunya. El motiu principal d’identificació en 

el cas de persones espanyoles és robatori amb força i en el cas de les persones estrangeres és 

identificació pública, per tant a criteri de la pròpia policia. S’identifica amb motiu de seguretat 

pública, és a dir, que aquestes identificacions es fan per motius de la seguretat i per tant és 

molt ampli. Això ho van notar molt a la pandèmia. Es planteja la seguretat de qui, i a la 

pandèmia ho deien per la seguretat de la teva salut, amb la qual cosa l’argumentari i 

legitimitat és que no és seguretat per a tots. 

https://www.pareudepararme.org/assets/img/informe2018-es.pdf 

 

Espai de paraules i projectes d’altres entitats 
 

Es convida a fer aportacions sobre les presentacions i a aportar projectes vinculats a antiracisme. 

 

Javier Bonomi, Fedelatina:  

Fonamental la temàtica del racisme institucional, esmenta el cas d’un company xilè que va ser agredit per 

un Mosso d’Esquadra, se n’està fent difusió, gràcies a un vídeo que va gravar una testimoni. Comenta que 

la gran majoria d’aquestes agressions queden impunes però que en aquest cas, amb la gravació de la 

persona que ho va veure han pogut fer la denúncia i fer-ne difusió. I respecte al racisme institucional posa 

sobre la taula que, al Parlament de Catalunya, on hi ha  135 diputats / des, només n’hi ha 4 d’origen 

divers. Per tant, només  un 3% i al  plenari de l’Ajuntament de Barcelona no hi ha ni una persona d’origen 

divers.  

Kaire Ba, Sos Racisme:  

És important donar-ho a conèixer per desarticular la creença de que són casos aïllats. Kaire comenta que 

es reuneixen amb diferents ajuntaments per tal que repliquin el projecte STEP, volen continuar-ho, no ho 

han aconseguit per les resistències dels Cossos de Seguretat de proximitat.  

Isaac Levy, Associació Licra:     

President de Licra (Lliga Internacional contra el Racisme i l’antisemitisme), molt involucrats en la lluita 

contra el racisme i l’antisemitisme; comenta que està en auge a Europa i a Barcelona. Hi ha un nou 

projecte en marxa amb la intenció  de col·laborar amb totes les entitats que lluiten contra el racisme, i 

amb l’Ajuntament. En segon lloc volen conscienciar del problema de l’antisemitisme que no es contempla 

com una cosa seria i mostrar qui són els jueus. El projecte és la memòria també de l’holocaust,  i què són 

els jueus de Catalunya, que no tenen per que tenir res a veure amb Israel.  

http://licrabarcelona.blogspot.com/ 

 

https://www.pareudepararme.org/assets/img/informe2018-es.pdf
https://www.pareudepararme.org/assets/img/informe2018-es.pdf
http://licrabarcelona.blogspot.com/
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Pamela Bellagamba, Fundació Ficat:  

Explica la campanya padró per a totes, iniciada a l’octubre per donar suport, formació a totes les 

persones que volen acompanyar a persones amb dificultats per anar-se a empadronar, des d’un 

enfocament d’empoderament. Ofereixen suport i acompanyar i intentar que tràmits tan simples com el 

padró siguin viables, alhora que es treballa per garantir que tots els ajuntaments el facilitin en tots els 

casos. 

https://www.ficat.org/ca/ 

https://www.ficat.org/ca/que-fem/#campanya 

Rebeca, Espai la Tregua:  

Comenta que si hi ha dubtes o propostes de col·laborar amb les accions, seran benvingudes. Vol 

compartir que l’espai de Mia Barcelona es reuneix tots els divendres al local de la Tregua a les 17:30, és 

un espai fix de reunió on es pot quedar presencialment i articular esforços i també expliquen que tenen 

dues formacions obertes del catàleg antirumors que estan disponibles al web. Karolyna convida també a 

participar en altres espais de l’entitat, hi ha espais oberts i l’assemblea també es oberta. 

Josep Villena, Associació Diomira.  

Publiquen la revista “papers de joventut” i volen oferir que les entitats puguin aportar articles a la revista i 

explicar un projecte de fotoperiodisme jove on premien reportatges de periodisme social duts a terme 

per persones joves. 

http://www.diomira.net/index.php/ca/ 

Raquel Salas, Catnova:  

Expliquen els tres grans projectes 1) inclusió sociolaboral 2) reinvenció i persones grans 3) formació. Posa 

a la disposició de tothom la sessió d’estrangeria tots els mesos. Bimensualment una sessió de drets del 

treballador i mensualment aspectes fiscals per a persones naturals i autònomes. Nous projectes: 

comencen una línia nova amb economia social com una sortida nova per a totes les persones que no 

aconsegueixen feina. Dona les gràcies i comparteix la pàgina web amb tothom. 

https://www.catnova.cat/ 

 

Enllaços compartits per altres entitats a través del xat:  

 

Observatori Blanquerna http://www.obsblanquerna.com/ 

Barcelona, febrer 2021. 

https://www.ficat.org/ca/
https://www.ficat.org/ca/que-fem/#campanya
http://www.diomira.net/index.php/ca/
https://www.catnova.cat/
http://www.obsblanquerna.com/

