


El dia 16 de febrer, la Xarxa BCN Antirumors va celebrar la primera trobada plenària després de més de dos anys, 
amb dos objectius:
• fer retorn dels resultats de l'avaluació del Pla d'Acció 2016-2020, que es va desenvolupar durant l'any passat
• posar en marxa el procés d'elaboració del nou Pla d'Acció 2022-2026

Estructura de la trobada:
1. Presentació de les participants, que també van expressar com se senten respecte de la Xarxa i quina vinculació 

hi tenen a partir d'un mural en forma d'òrbites concèntriques. Hi van participar 47 persones de 41 entitats
diferents, moltes de les quals participaven en una plenària per primera vegada. Es van mostrar "a l'expectativa" 
i "amb il·lusió"

2. Presentació de les conclusions de l'avaluació del Pla d'Acció 2016-2020 (consulteu-les aquí) i de les futures 
línies de treball de cara a l'elaboració del nou Pla d'Acció

3. Treball en grups per recollir propostes i prioritats en relació a l'avaluació del Pla d'Acció 2016-2020, les línies de 
treball per a l'elaboració del nou Pla d'Acció i els espais de trobada i plenàries de la Xarxa
➢ Vegeu un resum de les aportacions que es van fer a la propera pàgina

La trobada, així com tot el procés de treball al voltant del Pla d'Acció, va comptar amb la dinamització de la 
cooperativa Transductores.

Consulteu el calendari de trobades de grups focals per a l'elaboració del nou Pla d'Acció a la
darrera pàgina d'aquest document. Inscripcions a antirumors@bcn.cat
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SOBRE LES CONCLUSIONS I LES PROPOSTES SORGIDES 
DE L'AVALUACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 2016-2020

• Donar a conèixer la Xarxa, millorar-ne la difusió i la visibilitat, 
tant als barris com a nivell de ciutat

• Posar en marxa mecanismes d'acollida de les noves entitats i 
donar-los a conèixer el context i l'històric de la Xarxa

• Compartir estratègies i bones pràctiques entre els grups de 
treball per millorar la coordinació i el treball en xarxa

• Incorporar un espai trimestral al butlletí del PROGBI amb 
l'actualitat de la Xarxa

• Donar a conèixer els recursos de la Xarxa

• Pensar la Xarxa com un espai on es fa política, amb 
posicionaments i criteris comuns, que pugui respondre 
davant d'emergències concretes

• Canviar el nom d'"antirumors" de la Xarxa, que invisibilitza el 
racisme, i fer-se ressò del posicionament antiracista i per la 
no discriminació

• Incorporar la perspectiva decolonial en els diversos àmbits 
d'acció de la Xarxa, també ens els més institucionals

• Apostar per una radicalitat democràtica que posi la llei 
d'estrangeria a debat i obri la participació a les persones 
víctimes de discriminació

ELS ESPAIS DE TROBADA I LES PLENÀRIES HAURIEN DE SER

✓ Periòdics

✓ Itinerants, amb espais de barri i plenàries de devolució

✓ Dinàmics, amb objectius clars, operatius i resolutius

✓ Amb temps pel debat en profunditat

✓ Que fomentin la participació i el coneixement entre les 
participants

✓ Per conèixer què fan els grups i comissions

✓ Que permetin conèixer la trajectòria de la Xarxa

✓ Amb espai per la festa i la trobada informal

PRIORITZACIÓ DELS GRUPS FOCALS PER A 
L'ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 2022-2026

1. OBECTIUS I LÍNIES D'ACCIÓ (2 grups)

2. TERRITORIALITZACIÓ I CONTEXT
3. GOVERNANÇA I RELACIÓ AMB L'AJUNTAMENT
4. INIDICADORS I ESTRATÈGIES DE SEGUIMENT
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CALENDARI DE TROBADES DE GRUPS FOCALS PER A 
L'ELABORACIÓ DEL NOU PLA D'ACCIÓ DE LA XARXA BCN ANTIRUMORS

Les trobades són obertes a totes les persones i entitats membres de la XBCNA – inscripcions a antirumors@bcn.cat

DATA TEMA

1. Dimarts, 29 de març - 16.00 Objectius, línies d'acció i principis de la XBCNA

2. Dissabte, 30 d'abril – 11.00 Objectius, línies d'acció i principis de la XBCNA

3. Dilluns, 9 de maig – 18.30 Territorialització i context de la XBCNA

4. Dilluns, 30 de maig – 18.30
Governança i participació: governança interna i relació amb 
l'Ajuntament de Bcn

5. Dijous, 9 de juny – 10.00
Governança i participació: acompanyament i estratègies de 
seguiment de processos

Dijous, 14 de juliol – 18.30 PLENÀRIA DE LA XARXA BCN ANTIRUMORS
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