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Els rumors s’escampen ràpidament, 
dificulten les relacions i són la llavor 
d’actituds racistes, pràctiques discri-
minatòries i discursos populistes.

T’has qüestionat si allò 
que et deien era cert?

Has sentit comentaris sobre 
els teus veïns i veïnes de diver-
sos orígens i cultures?

I si aquestes etiquetes 
et dificultessin l’accés 
al treball, a l’habitatge 
o et privessin dels teus 
drets, no diries prou?

Alguna vegada has sentit 
rumors que t'afectin? 
Com t'has sentit?

ACTUA
Talla amb els rumors!



QUÈ FEM? Facilitem eines formatives i materials 
de sensibilització per desmuntar rumors. 
Organitzem activitats antirumors al barris 
i districtes de la ciutat. Realitzem accions 
de prevenció i mobilització social per 
donar a conèixer la Xarxa BCN Antirumors 
i la tasca que aquesta realitza.

QUÈ PUC FER JO?

Aquests i d’altres recursos són a disposició de les entitats, 
serveis i ciutadania a través de: www.bcnantirumors.cat

www.bcnantirumors.cat
�

Rebent informació 
i fent difusió sobre 
el funcionament 
i les accions que 
s’impulsen des 
de la Xarxa BCN 
Antirumors

els rumors,
els estereotips i 
els prejudicis

QüestionaQüestiona

Informa’t
Coneix la diversitat
de la ciutat

A la Xarxa 
BCN Antirumors

ParticipaParticipaCom agent 
antirumors

Forma’t

Impulsant i/o 
participant en 
xarxes antirumors 
dels diferents 
territoris

Participant en 
espais d’intercanvi 
i coneixement mutu, 
així com en les 
plenàries i jornades 
de treball

Participant 
en els grups 
i comissions 
de treball de 
la Xarxa BCN 
AntirumorsRealitzant accions antirumors o 

participant en aquelles que s’impulsen
des de la Xarxa BCN Antirumors



Estereotips
Generalitzacions de 
determinades característi-
ques d'algunes persones 
d'un grup que s'atribueixen 
a tot el grup.

Prejudicis
Actituds hostils i desconfia-
des cap a alguna persona 
que pertany a un col·lectiu 
concret, simplement per 
formar-ne part.

Rumors
Informacions sobre persones o grups que es difonen 
de boca a orella sense que se’n demostri la veracitat i 
que ens les creiem sense tenir arguments que 
les sostinguin. Són germen de la discriminació.

QUI SOM?
La Xarxa Barcelona 
Antirumors, formada per 
persones, entitats, serveis 
i l'Ajuntament de Barcelona, 
treballa, des del 2010, per 
desmuntar rumors, prejudicis 
i estereotips sobre diversitat 
cultural i per afavorir les 
relacions basades en 
la igualtat, el respecte 
i el reconeixement mutu.


