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Pla d’acció de la Xarxa Antirumors 

 

Identificació de necessitats  
i propostes d’acció 
 
EIX 2: Desplegament territorial i aliances 
 
Sessió de treball, 9 de juny de 2022 

 

 

 

CONTINGUTS I DE LA SESSIÓ 

 

Durant la sessió, amb les persones participants es van identificar necessitats i propostes d’accions en relació amb dos àmbits estratègics 

del Pla: DESPLEGAMENT TERRITORIAL I ALIANCES. A nivell metodològic, les persones participants es van repartir aleatòriament en dos 

grups de treball, que van tenir la possibilitat de treballar tots dos els àmbits de discussió. En total, en la sessió van participar 10 persones 

procedents d’entitats adherides a la Xarxa. 
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NECESSITATS I PROPOSTES D’ACCIÓ 

 
DESPLEGAMENT TERRITORIAL 

 

Necessitats Propostes  Notes 

 
 
 
 
 
Generar estratègies “d’aterratge” o 
d'immersió de la xarxa als barris. 

1. Impulsar presentacions, formacions i 
activitats diverses que donin a conèixer el 
treball i la mirada intercultural de la XBCNA a 
les entitats i el teixit associatiu dels barris. 
2. Promoure el coneixement i l’apropament de 
la XBCNA a grups, col·lectius i associacions 
informals (no constituïdes formalment). 
3. Aprofitar els contextos d’oportunitat que 
donen les persones organitzades en clau de 
suport mutu.  
4. Acompanyar en la difusió territorial del 
“Decàleg de Criteris per Territorialitzar la 
Interculturalitat” als equips tècnics dels 
districtes i a les entitats actives de cada barri.  

- Es manifesta que, de vegades, costa més 
treballar amb el teixit associatiu “tradicional” 
(associacions de veïns, de comerciants, etc.) 
que amb el teixit veïnal no associat o associat 
informalment. En aquest sentit, algunes 
persones assenyalen que cal buscar altres 
referents i espais de participació al marge del 
teixit associatiu formal.  
- Es comenta que sovint és molt difícil sortir 
de la lògica de les comissions de treball de la 
xarxa, per anar als territoris a desplegar allò 
que s'ha treballat prèviament a les 
comissions. 
 

 
 
Impulsar experiències de col·laboració 
interbarrial entre entitats de la XBCNA. 

1. Co-dissenyar activitats entre entitats i espais 
de treball vinculats a la XBCNA, per arribar a 
barris amb poca vida associativa, però amb 
situacions identificades de discriminació i 
racisme. 
2. Generar un mapa de les accions que la 
XBCNA fa als barris. 

- S’assenyala que aquests barris menys 
dinàmics quant a vida associativa són també 
territoris d’oportunitat per generar noves 
narratives i construir relats i històries de 
persones culturalment diverses (es posa com 
a exemple de bona pràctica, les “Històries 
Migrants” de Poblenou) 
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Revisar el procés d'incorporació de noves 
entitats a la XBCNA, per tal d'afavorir el 
desplegament territorial de la xarxa. 

 
1. Fer més present en els espais de 
participació de la XBCNA el conjunt de 
necessitats i preocupacions que afecten a les 
entitats a les quals es vol arribar. 

- Es reivindica la importància de no veure o 
“construir” les persones racialitzades només 
com a subjectes carents o com a portadores 
de necessitats. 
- S’assenyala  con element clau que la 
XBCNA s’ha de nodrir també dels relats, les 
idees i les reflexions de persones 
racialitzades ja organitzades. 

 
 
 
 
 
 
Accentuar l’impacte territorial de l’acció de 
la XBCNA. 

1. Dissenyar formacions que donin resposta a 
situacions i dinàmiques particular de cada 
territori. 
2. Territorialitzar els continguts i coneixements 
que es generen en el grup de formació de la 
XBCNA.  
3. Generar respostes, en clau de relat, davant 
certes problemàtiques socials, emergents o 
estructurals, en territoris on hi ha menys xarxa 
associativa o suport veïnal.  
4. Ampliar el marge d’autonomia de les entitats 
que formen part de la XBCNA per incidir, com 
a XBCNA, en la realitat concreta de cada 
territori. 
5. Definir mecanismes que possibilitin la 
incidència política de la XBCNA en espais i 
equipaments públics (de gestió municipal) del 
territori. 

 
- Es veu necessari que la XBCNA faci un 
treball previ de detecció de necessitats i 
interessos concrets en aquells territoris on vol 
actuar i incidir. 
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ALIANCES 

 

Necessitats Propostes  
 

Notes 

Revisar i enfortir l’aliança entre 
l’Ajuntament i les entitats que 
composen la XBCNA. 

 
 
 
 
 
1. Clarificar internament el rol de l’Ajuntament i de les 
entitats en relació amb el funcionament de la XBCNA. 
2. Crear i compartir internament materials que 
il·lustrin el sistema de funcionament de la XBCNA (p. 
e. noves infografies explicatives del mecanismes de 
governança i participació de la xarxa). 
3. Fer més present la mirada de la XBCNA en àrees 
tècniques de l’Ajuntament, on els espais de treball de 
la xarxa puguin compartir coneixements i ser 
referents (p. ex. amb l’àrea de comunicació, formació 
interna, etc.). 

- Algunes de les persones participants 
assenyalen la importància d’enfortir la 
col·laboració entre les entitats de la xarxa i  
l’Ajuntament; altres assistents indiquen que, 
en el model de governança de la XBCNA, 
l’Ajuntament co-lidera la xarxa i la dota de 
recursos, però que els espais de treball de la 
xarxa funcionen de forma autònoma.  
- S’apunta que la XBCNA no representa tota 
l’estratègia d’interculturalitat de l’Ajuntament i 
que, per això, la feina de la xarxa s’ha 
d’emmarcar en estratègies més “amples” 
(p.e. PBI 2022-25) o articular amb altres 
actuacions o línies de treball (p.e. PROGBI). 
- Es destaca que els rols de la XBCNA i 
l’Ajuntament (especialment pel que fa a la 
intervenció i la incidència social) no estan 
clars per totes les persones i entitats 
membres de la xarxa i que cal aclarir 
internament aquest punt per tal de millorar la 
col·laboració estratègica entre entitats i 
administració en el marc de la xarxa.   

Reactivar i dinamitzar l’activitat 
ordinària (pre-pandèmica) de la 

1. Revisar el llistat d’entitats i persones adherides a la 
XBCNA i identificar les actives i no-actives 

- L’activitat de la XBCNA ha baixat durant la 
pandèmia i, a més de construir noves 
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XBCNA. (optimització i actualització del llistat).  
2. Enfortir la dinamització de les entitats i persones 
més actives en les espais de treball de la xarxa. 
3. Reactivar espais de trobada i treball pre-pandèmia 
(plenàries, grups de treball, comissió estratègica, 
etc.). 
4. Plantejar la creació d’una trobada temàtica anual, 
que serveixi d’espai d’interrelació i sinergia. 
 

aliances, s’identifica la necessitat de 
dinamitzar les entitats ja adherides (sobretot 
aquelles més actives) i  reactivar espais de 
trobada que han quedat aturats. Cal tornar a 
la presencialitat. 

Connectar la XBCNA amb la 
ciutadania, des d’espais/serveis 
municipals. 

1. Treballar per enfortir les relacions amb espais i 
serveis socials i comunitaris de caràcter generalista, 
com ara els Centres Cívics o els Casals de la Gent 
Gran.  

Aquests espais poden ajudar fer arribar la 
informació relativa a  la XBCNA, les seves 
activitats etc. a la ciutadania.  

Repensar el treball amb agències 
d’àmbits i sectors clau. 

1. Facilitar l’activació d’espais d’autoconeixement 
entre sindicats tradicionals i sindicats diversos, per tal 
d’establir ponts, compartir coneixements i pràctiques. 
2 Impulsar la col·laboració entre les entitats o espais 
educatius de Xarxa i els centres escolars, per a que 
aquests incorporin la mirada intercultural. 
3. Dissenyar una nova estratègia per impulsar la 
incorporació de la perspectiva intercultural entre les 
AFAs de Barcelona. 
4. Apropar-se al sector del lleure amb accions de 
sensibilització (p. e. amb els Esplais Catalans).  

- Algunes persones consideren que pot ser 
estratègic posar en relació agents del mon 
sindical que, tot i tenir característiques molt 
diferents (pel que fa a estructura, necessitats, 
dimensions, diversitat interna etc.) 
comparteixen un mateix àmbit d’actuació i 
alguns grans objectius, com primer pas per 
impulsar una revisió de les seves pràctiques 
amb mirada intercultural.   
- Es destaca les dificultats per treballar la 
interculturalitat amb les AFAs. Per això, es 
considera estratègic poder “entrar” en les 
AFAs a través dels projectes que algunes 
entitats de la xarxa ja fan a les escoles. 

Diversificar internament la xarxa, 1. Establir relacions per aconseguir aliances amb - Es relata que s’ha intentat establir aquestes 
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treballant conjuntament amb 
persones de diferents orígens 
culturals. 

col·lectius de persones diverses que ja estan 
organitzades. 

aliances en el passat, però que no s’han 
pogut concretar per diferents motius (ritmes 
diferents, dificultat de realitzar accions de 
continuïtat amb persones sense igualtat de 
drets, etc.).  
- Algunes persones diuen que la XBCNA està 
molt professionalitzada, i això pot dificultar la 
incorporació d’altres mirades en els seus 
espais de treball (p. e. els horaris a vegades 
no es poden adaptar a les necessitats 
tothom...). 

Apropar-se a col·lectius socials que 
no participen en la XBCNA, 
mitjançant col·laboracions puntuals. 

1. Donar resposta a demandes específiques i 
puntuals de col·lectius no adherits a la xarxa, a través 
de l'organització de jornades, actes, comissions de 
treball etc. 

- Es posa com a exemple el col·lectiu de 
treballadores de la llar. 

 


