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1. Introducció

L’Estratègia BCN Antirumors va néixer l’any 2010 com un punt més
entre una sèrie de mesures anunciades en el marc del Pla intercultural
de la ciutat de Barcelona. Des d’aquell moment fins a l’actualitat les
activitats vinculades a l’estratègia han anat creixent i diversificant-se
de manera notable. El document següent presenta els principals
resultats de l’avaluació de l’Estratègia BCN Antirumors desenvolupada
al llarg de l’any 2013. A continuació s’explica l’estructura i els
continguts de l’informe.
L’informe està dividit en sis capítols. Al primer capítol s’explica quin ha
estat el model d’avaluació escollit per abordar l’estratègia antirumors
d’acord amb les seves característiques específiques (metodologia,
objectius,

etcètera).

Es

tracta

aquesta

qüestió

amb

un

cert

deteniment ja que les decisions que s’han pres a l’hora de decidir com
avaluar l’estratègia permeten entendre millor el tipus de resultats
produïts per l’avaluació. Igualment, explicar el treball desenvolupat
ajuda a guiar els lectors al llarg de l’informe. Al segon capítol es
desenvolupa una presentació i explicació de l’estratègia antirumors
(objectius, estructura, evolució, etcètera). És important apuntar que
l’objectiu d’aquest capítol no és explicar tot allò que ha fet l’estratègia
antirumors al llarg dels darrers anys. Tal com s’explicarà al primer
capítol de l’informe, l’objectiu de l’avaluació no és rendir comptes de
tota l’activitat desenvolupada en el marc de l’estratègia antirumors,
sinó abordar-ne els elements centrals de cara a extreure conclusions
sobre el rendiment de l’estratègia i les vies de millora d’aquesta.
Els capítols tres, quatre i cinc tracten diferents potes de l’estratègia. Al
tercer capítol de l’informe s’analitza la Xarxa BCN Antirumors, al
quart, la figura dels agents antirumors i al cinquè, el catàleg

3

d’activitats de l’estratègia antirumors.1 Tots tres capítols consten de
tres apartats. Al primer s’explica i estudia breument els factors més
rellevants de cada una de les tres potes de l’estratègia. Al segon
apartat s’analitzen les enquestes fetes als actors més rellevants de
cada una d’aquestes potes. Això és, les entitats i els individus adherits
a la Xarxa Antirumors, els agents antirumors i les entitats que hagin
sol·licitat una activitat del catàleg d’activitats. A l’últim apartat dels
tres capítols es presenta una primera bateria de conclusions a partir
del material presentat a les dues seccions anteriors.
És important apuntar que les conclusions dels capítols tres, quatre i
cinc també formen part de les conclusions generals de l’informe.
Tenint en compte el gran volum d’informació contingut a l’informe s’ha
considerat més eficient anar desgranant les conclusions al llarg
d'aquest que no esperar al final. Creiem que així s’ofereixen unes
conclusions més detallades i útils de cara a l’aprofitament de
l’informe. En aquest sentit, al sisè capítol es presenten una sèrie de
conclusions

finals

que

complementen

les

que

s’han

esmentat

anteriorment, i, s’elaboren també una sèrie de recomanacions per
millorar l’Estratègia BCN Antirumors.
L’informe es tanca amb dos annexos. Al primer s’especifica el treball
de camp desenvolupat al llarg de l’avaluació (persones entrevistades,
reunions de treball, assistència a actes, etcètera). Al segon annex
s’adjunten els gràfics de les diverses enquestes fetes en el marc de
l’avaluació. El motiu d’aquest segon annex és que als capítols on
s’analitzen les enquestes, no se'n presenten tots els resultats sinó que
s’analitzen els elements que es consideren de

1 Com que al llarg de l’informe es repeteixen nombroses vegades els termes
"Estratègia BCN Antirumors", "Xarxa BCN Antirumors", "agents antirumors" i
"Catàleg d’Activitats Antirumors", s’ha optat per usar, de vegades, únicament la
primera paraula (l’estratègia, la Xarxa, els agents, el catàleg). Creiem que així
s’agilitzarà la lectura del text.
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més interès. En aquest sentit, creiem interessant que els lectors
puguin accedir al conjunt d’informació produïda per les enquestes, ja
que constitueix un material certament valuós.

2. Model i objectius de l’avaluació
La perspectiva d’avaluació que es va decidir adoptar en iniciar-se el
procés d’avaluació de l’Estratègia BCN Antirumors va ser l’avaluació
pluralista. En primer lloc perquè és una perspectiva que considera que
les polítiques públiques són dinàmiques i evolucionen en el temps en
resposta i interactuant amb un context determinat. En aquest sentit,
aquest model tracta de superar una visió excessivament racionalista
de la política pública i considera que és en la interacció dels agents
implicats, cadascun d'ells amb les seves perspectives, necessitats i
dinàmiques de treball, on es defineixen les actuacions i els resultats
de les polítiques. En aquest sentit, la perspectiva pluralista planteja la
necessitat de recollir i posar en primer terme les veus i les
percepcions

dels

agents

implicats

en

la

política

pública.

Un

plantejament que considerem molt encertat pel que fa a l’estratègia
antirumors, ja que aquesta es basa en la multiplicitat d’actors i de
canals d’intervenció.
En l'àmbit metodològic, l'orientació pluralista proposa combinar de
manera flexible i contextualitzada

els instruments qualitatius i

quantitatius segons els requeriments de les diverses preguntes
d'avaluació. En aquest sentit, aquesta combinació metodològica
encaixa

amb

la

nostra

concepció

d’un

procés

d’avaluació.

A

continuació explicarem com s’ha concretat aquest model en el cas de
l’avaluació de l’Estratègia BCN Antirumors.

Els objectius de l’avaluació
El primer pas a l’hora de dissenyar i iniciar l’avaluació d’una política
pública és reflexionar sempre sobre què és el que es vol i es pot
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avaluar en relació amb la política en qüestió. En el cas de l’Estratègia
BCN Antirumors es va analitzar què es podia fer amb l’objectiu
d’aconseguir resultats i que aquests fossin profitosos. En aquest
sentit, es va constatar que seria un error centrar-se de manera
exclusiva a avaluar si l’estratègia està aconseguint “eliminar” els
rumors i fomentar, així, la cohesió social. Les dificultats en mesurar i
avaluar uns objectius d’aquest tipus són enormes. Com es pot avaluar
l’existència d’un canvi en l’àmbit de les creences i les percepcions de
la població que porti a fomentar menys la rumorologia? Com es
determina que aquests canvis, en cas que es comprovin, són
conseqüència de l’acció de l’estratègia? Cal no oblidar que en
l’avaluació

de

l’impacte

d’una

política

pública

no

és

suficient

comprovar que s’han produït uns canvis (tasca ja de per si
enormement difícil en el terreny dels rumors), sinó que l’avaluació ha
de poder constatar que els canvis són conseqüència de l’acció
concreta de la política pública analitzada.
A partir d’aquí es van intentar fixar uns objectius realistes que
poguessin

produir

uns

resultats

tangibles

i

útils

per

al

desenvolupament de la política. En aquest sentit, es va centrar el
treball en l’anàlisi del procés d’implementació de la política i en els
objectius intermedis de la política com a via per identificar certs
impactes i mitjans per millorar la política. Fent això es pretén facilitar
el que a la literatura sobre avaluació de polítiques públiques es coneix
com “el rendiment de comptes”, “la millora” i “la presa de decisions”.
El rendiment de comptes vol dir poder exposar una sèrie de dades i
conclusions sobre el rendiment de l’estratègia a actors externs a
aquesta i pot ser tant intern com extern. De manera interna implica
que

els

responsables

de

la

política

puguin

mostrar

a

altres

responsables de dins l’Administració (de la seva mateixa àrea o d’una
altra) el que s’ha fet els darrers anys i quins són els resultats. I de
manera externa ha de servir per mostrar els resultats a les entitats i
els individus que tinguin un vincle, estable o puntual, amb l’estratègia
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o que no en tinguin cap.
Pel que fa a “la millora”, es tracta d’aportar informació als tècnics
encarregats d’implementar la política per tal que puguin modificar i
millorar la forma en què desenvolupen la política. Finalment, una
avaluació per a la presa de decisions implica aportar informació
perquè els decisors puguin modificar, eliminar o mantenir tal com es
presenten els diversos elements que integren la política en qüestió.
Finalment, convé apuntar que l’avaluació també ha reconstruït “la
teoria del canvi”, que, de manera implícita o explícita, vertebra les
actuacions de tota política pública, ja que aquest és un pas inicial
indispensable de cara a desenvolupar qualsevol avaluació d’una
política pública.

Metodologia i desenvolupament de l’avaluació
Amb vista a entendre el desenvolupament de l’avaluació cal tenir en
compte que s’ha tractat d’una avaluació on-going o intermèdia. Això
vol

dir

que

l’avaluació

s’ha

produït

al

mateix

temps

que

s'implementava la política. La complexitat de la política i el fet que
aquesta s’anés implementant a mesura que es feia l’avaluació ha
portat a la necessitat d’anar introduint canvis en el disseny inicial de
l’avaluació. És a dir, tot i partir d’un disseny inicial, la dinàmica tant de
l’avaluació com de la mateixa política ha fet aconsellable introduir
canvis i prendre decisions a mesura que s’anava desenvolupant
l’avaluació. En aquest sentit, l’avaluació ha tingut el repte de mirar al
passat (allò que s’havia fet) i al mateix temps anar incorporant tot allò
que passava en el moment (o allò més important).
El desenvolupament de l’avaluació es comprèn de manera més
acurada si es planteja com una avaluació en dues fases. La primera ha
servit perquè els avaluadors facin una immersió en tot el que és el
funcionament, l’equip humà, els materials produïts, etcètera, de
l’estratègia. Això vol dir analitzar tot tipus de materials produïts per
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l’estratègia,

ja

siguin

documents

públics

o

interns

(memòries,

etcètera), i dur a terme una sèrie d’entrevistes a tècnics, responsables
del programa i entitats de diferent tipus. Igualment, es van mantenir
reunions de treball amb els tècnics de l’Oficina Tècnica de l'Estratègia
Antirumors i es va assistir a diferents reunions i plenaris de
l’estratègia.2
Els objectius d’aquesta fase eren dos. El primer era tenir una visió
prou detallada del funcionament i el recorregut de l’estratègia (les
diverses potes d’intervenció, els canvis, etcètera). Com a persones
externes

a

la

política

els

avaluadors

necessiten

adquirir

un

coneixement suficient sobre les bases, formals i informals, de la
política. Entre altres coses, això ha de permetre reconstruir la teoria
del canvi que, de manera implícita o explícita, ha guiat el treball
desenvolupat en el marc de la política. El segon objectiu era, una
vegada adquirits els coneixements sobre la política necessaris,
orientar de manera coherent el treball específic que s’havia de
desenvolupar a la segona fase de l’avaluació.
Quant al treball desenvolupat a la segona fase de l’avaluació, cal tenir
molt present que una de les principals conclusions de la primera fase
va ser que l’objectiu de l’avaluació no podia ser recollir i analitzar tot
el que s’havia fet fins llavors. La
impulsades

i

d’actors

presents

en

gran quantitat d’iniciatives
el

marc

de

l’estratègia

desaconsellava intentar fer aquesta tasca. Calia escollir allò que es
considerava fonamental i que podia aportar informació de més
interès.

2
A l’annex 1 es detalla el treball desenvolupat durant aquesta fase de
l’avaluació.
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Per aquest motiu a la segona fase es va decidir focalitzar l’anàlisi en la
Xarxa Antirumors, els agents antirumors i el catàleg d’activitats. Això
no vol dir deixar fora de l’anàlisi qüestions com la relació amb els
mitjans de comunicació, sinó extreure informació sobre aquestes
qüestions a través d’aquestes tres potes. El treball dut a terme
desemboca en unes enquestes en profunditat als actors clau de cada
una de les tres potes de l’estratègia. El motiu de fer enquestes és que
es considera que una de les majors potencialitats de l’estratègia és la
trama d’entitats i individus que, de diferents formes, hi estan
connectats. Aquests actors presenten una gran potencialitat per
produir informació rellevant sobre el funcionament i l’impacte de
l’estratègia i també per apuntar-ne vies de millora.
Pel que fa al desenvolupament de les enquestes, convé assenyalar
que, si bé inicialment es plantejava fer enquestes curtes i de poques
preguntes amb l’objectiu d’aconseguir un elevat nombre de respostes,
finalment es decideix fer enquestes llargues que aportin informació
detallada i matisada. S’han fet tres enquestes “centrals” i dues de
complementàries. Les tres de centrals són les que s’han fet a les
entitats adherides a la Xarxa BCN Antirumors, als agents antirumors i
a totes les entitats que hagin sol·licitat una activitat inclosa al catàleg
d’activitats de l’estratègia. Així mateix, es va passar una enquesta als
individus adherits a la Xarxa BCN Antirumors a títol individual per tal
de complementar la de les entitats i alhora complementar també la
dels agents. En aquest sentit, s’han ajuntat les respostes dels
individus i agents en unes mateixes preguntes amb l’objectiu de
produir uns resultats globals. Si bé aquestes dues últimes enquestes
s’han utilitzat en moments puntuals, l’eix de l’Informe es basa en les
tres primeres.
És important assenyalar que, si bé les diverses enquestes se centren
en àmbits específics (el funcionament de la Xarxa, la formació dels
agents, etcètera) a totes s’aborden qüestions que afecten el conjunt
de l’estratègia (relació amb els mitjans de comunicació, eines de
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difusió, etcètera), i, a totes hi ha un important nombre de preguntes
iguals que permeten unes conclusions globals. Totes les enquestes
tenen al voltant d’unes trenta preguntes que es van debatre i
consensuar amb les tècniques responsables de l’estratègia. En aquest
sentit, tant pel que fa a les enquestes com al conjunt de l’avaluació, hi
ha hagut un diàleg constant i fluid amb les tècniques de l’estratègia.
El seu gran coneixement de tot el que té a veure amb l’estratègia ha
estat de gran ajuda a l’hora d’orientar el treball de l’avaluació i
prendre decisions sobre què podia donar millors resultats en el marc
de l’avaluació.
Les enquestes que s'han fet en aquest informe inclouen diferents tipus
de preguntes, algunes de les quals requereixen una interpretació
estadística diferent. Així, els sondejos incloïen preguntes de tipus
múltiple. Aquestes preguntes, a diferència de la resta, permeten que
la persona entrevistada seleccioni tantes opcions com les que creu
convenient (o, sovint, les opcions per triar s'han restringit a un màxim
de, per exemple, tres opcions). Per aquest motiu, els gràfics de
preguntes amb respostes múltiples convé llegir-los diferent. Així, cada
percentatge (de cada columna) s'interpreta segons el total de
persones entrevistades. Als títols dels gràfics on la resposta sigui
múltiple cal indicar als lectors aquesta especificitat.

3. Orígens i desenvolupament de l’Estratègia BCN Antirumors
L'apartat

següent

presenta

els

principis

bàsics

de

l’estratègia

antirumors. El seu origen, els objectius, la forma en què s’ha
organitzat i la seva evolució, entre altres coses. Tal com s’ha
assenyalat a la introducció, l’objectiu del capítol no és recollir tot allò
que s’ha fet en el marc de l’estratègia. Es tracta tan sols d’apuntar els
elements bàsics per sustentar l’anàlisi que es farà als capítols
posteriors.3
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Els orígens de l’Estratègia
La importància de la rumorologia en la realitat actual de la ciutat de
Barcelona es va constatar quan en el marc del disseny del Pla
intercultural es va fer una sèrie de preguntes a la ciutadania amb
l'objectiu de recollir informació sobre els principals "problemes"
vinculats al fenomen migratori. Una d’elles era la següent: “Quins
factors dificulten les relacions de convivència entre els habitants de
Barcelona d’orígens culturals diversos?” Un 48,1% de les més de
1.000 persones a les quals es va formular aquesta qüestió va
respondre que els principals factors que dificultaven la convivència en
la diversitat eren “el desconeixement de l'altre/a, i els rumors,
estereotips

i

prejudicis

existents

sobre

aquest/a

altre/a

desconegut/uda”.

És a partir d’aquesta constatació que es decideix incloure un punt
sobre els rumors dins les línies de treball per desenvolupar en el marc
del Pla BCN Interculturalitat aprovat el març del 2010. No obstant
això,

3 Aquest capítol s’ha elaborat a partir de les entrevistes fetes a alguns dels
responsables de l’Estratègia BCN Antirumors i del capítol “Deconstrucción de
rumores y prejuicios: la 'Xarxa BCN Antirumors' del Ayuntamiento de Barcelona”
(pàg. 186-199) del llibre Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Manual de
intervención comunitaria en barrios (2013), coordinat per Josep Buades Fuster i
Carlos Giménez Romero.
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tal com explica Ramon Sanahuja,4 si bé neix com una línia de treball
més, entre altres, la seva bona acollida i l’expectació creada entre els
mitjans de comunicació i les entitats de la ciutat porta al seu ràpid
creixement. En aquest sentit, aquesta “demanda” externa obliga a
perfilar i desenvolupar l’estratègia a corre-cuita i sense un disseny
previ. Aquest és un element que, com apuntarem al llarg del text,
serà rellevant en com es desenvoluparà la política pública analitzada
aquí.
D’acord amb Dani de Torres,5 l'estratègia antirumors neix i es
desenvolupa

a

partir

de

dues

conviccions.

La

primera

és

la

importància del fenomen dels rumors i la necessitat d’un pla
d’actuació per contrarestar aquest fenomen des de l’Administració
pública. La segona és la necessitat de fer-ho de manera directa i
sense eufemismes. És a dir, mitjançant una estratègia que parli
obertament dels "rumors". Així mateix, apunta que l’estratègia
antirumors de Barcelona es va iniciar seguint tres passos bàsics. En
primer lloc, identificar els rumors existents i determinar els que
s'havien d'abordar de manera prioritària.6 En segon lloc, recollir
informació i xifres contrastades sobre els àmbits en què s'insereixen
els diversos rumors (sanitat, educació, habitatge, etcètera). I,
finalment, un cop completats els dos primers passos, dissenyar una
estratègia global que inclogui el gran nombre d’actors i variables que
han d’entrar en joc en una política pública d’aquestes característiques.

4 Cap del Servei d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de
Barcelona.
5 Comissionat d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona fins al segon
semestre del 2011.
6 El resultat de la detecció dels rumors i de dades va ser l’elaboració del Manual per
combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural a Barcelona. Aquest manual
va recollir dotze rumors inicials que es consideraven els més rellevants. No obstant
això, d’acord amb els canvis en el context social, el manual es revisa i actualitza de
manera periòdica.
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El comissionat d’Immigració, Miquel Esteve, apunta que l’objectiu final
de l’estratègia antirumors és impulsar la cohesió social a la ciutat de
Barcelona. Per tal d’arribar a aquest objectiu final, des de l’estratègia
es plantegen quatre objectius que en guien el treball i les línies
d’actuació. Aquests són els següents:7
Desmuntar i detenir rumors i estereotips que afecten la
convivència.
Prevenir la propagació de nous rumors i la creació
d'estereotips, prejudicis i actituds discriminatòries.
Facilitar

la

interacció

positiva

entre

persones

que

pertanyen a diferents col·lectius per afavorir un context de
no-propagació de rumors.
Quant a l’estructura per desenvolupar l’estratègia, es va construir a
partir de tres eixos de treball que són els següents:
- La Xarxa BCN Antirumors
- L’elaboració de materials i recursos
- El treball amb els mitjans de comunicació

La Xarxa Antirumors està formada per 459 membres (158 entitats,
300 persones a títol individual i l'Ajuntament de Barcelona). La Xarxa
s’ha dotat d’una sèrie de comissions que han de vetllar pel seu
funcionament correcte. Així, si bé inicialment es va formar un grup
executiu amb prop de 30 entitats que havien de dur a terme la

7 Tal com s'ha assenyalat anteriorment, aquestes i altres informacions estan
directament extretes del capítol “Deconstrucción de rumores y prejuicios: la 'Xarxa
BCN Antirumors' del Ayuntamiento de Barcelona” (pàg. 186-199) del llibre Hagamos
de nuestro barrio un lugar habitable. Manual de intervención comunitaria en barrios
(2013), coordinat per Josep Buades Fuster i Carlos Giménez Romero. En aquest
capítol es pot trobar una explicació molt detallada del que ha estat el funcionament i
el desenvolupament de l’Estratègia BCN Antirumors.

13

tasca de definir les línies de treball que calia que seguís el conjunt de
la Xarxa, en aquests moments hi ha una comissió directora integrada
per set entitats i l’Oficina Tècnica de l’Estratègia (en representació de
l’Ajuntament de Barcelona). Així mateix, hi ha dues comissions de
treball encarregades de desenvolupar les diverses línies de treball
impulsades per l’estratègia: Educació i Formació, i, Sensibilització i
Mitjans de Comunicació.
Quant als “materials i recursos” de l’estratègia, s’ha produït un ampli
ventall d’iniciatives al llarg dels darrers anys. A continuació llistem els
dotze “productes” més destacats (aquests s'analitzaran en el marc
dels capítols posteriors):
Formació d’agents antirumors
Catàleg d’Activitats Antirumors
Manual per combatre rumors i estereotips sobre diversitat
cultural a Barcelona
Còmic antirumors: Blanca Rosita Barcelona
Tríptic “Rumors de butxaca”
Guia pràctica per desmuntar rumors i estereotips
El web www.bcn.cat/antirumors
Campanyes virals amb power points en format vídeo
Vídeos antirumors
Debats ciutadans, "Com vivim junts en la diversitat?”
La línia de subvencions de diàleg intercultural
Accions de sensibilització específica
Pel que fa als mitjans de comunicació, d’acord amb Dani de Torres,
l’estratègia ha tingut com un dels seus objectius captar l’interès dels
mitjans de comunicació i difondre, així, els seus missatges. Dins
aquest àmbit s’ha tractat d’introduir dades i materials de l’estratègia
als espais dels mitjans de comunicació, i també s’ha fet una tasca
d’informació

i

sensibilització

dels

professionals

d’aquest

sector.

Finalment, convé assenyalar que dins aquesta relació amb els
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mitjans de comunicació s’ha intentat treballar amb els mitjans de
comunicació “locals” i els “generalistes”, i incidir-hi. Com es veurà en
el marc dels capítols següents, en relació amb aquests dos tipus de
mitjans, hi ha hagut un cert debat sobre quina és la millor via per
difondre els materials de l’estratègia.
Finalment, a partir del nostre treball, creiem que cal diferenciar dues
etapes en el recorregut de l’Estratègia BCN Antirumors. Hi hauria una
primera etapa que va des dels inicis de l’estratègia fins a la redacció i
la implementació del Pla d’acció 20012-2014 de la Xarxa BCN
Antirumors. La segona etapa s’iniciaria amb el Pla d’acció i arribaria
fins a l’actualitat. La primera etapa ve marcada per la construcció dels
principis bàsics de l’estratègia i, tal com s’ha comentat anteriorment,
per la urgència de construir unes eines i una estructura de
funcionament. El Pla d’acció 2012-2014 té, des del nostre punt de
vista, entre els seus objectius, estabilitzar i donar unes certes pautes i
objectius generals al conjunt de l’estratègia. El pla, que es gesta en
unes jornades de treball prèvies amb la participació de les entitats de
la Xarxa, marca 41 accions per desenvolupar agrupades en quatre
grans àmbits d’actuació: educació, formació, sensibilització i mitjans
de comunicació. Igualment, estableix tres objectius transversals:
Vincular col·laboradors estratègics d'alta incidència per difondre
la informació, fer ús dels materials i dur a terme accions
específiques.
Territorialització de l'estratègia amb plans de treball específics i
formats d’activitats ad hoc.
Multidireccionalitat dels rumors, prejudicis i estereotips.
Finalment, és a partir d’aquest Pla d’acció que es redissenya
l’estructura de la Xarxa Antirumors creant una comissió directora
integrada per cinc entitats que actuen com a pont entre la resta
d’entitats de la Xarxa i l’Oficina Tècnica de l’Estratègia. Així mateix, es
creen dues comissions (Educació i Formació, i, Sensibilització i
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Mitjans de Comunicació) que són les encarregades de tirar endavant
els objectius i les línies d’acció marcades pel Pla d’acció.
4. Xarxa BCN Antirumors i entitats participants
La Xarxa BCN Antirumors és una peça central de l’estratègia
antirumors.

El capítol

que

presentem a

continuació

recull les

entrevistes i les enquestes fetes als integrants de la Xarxa. Així
mateix, cal advertir que, tot i que el capítol està centrat en les
tasques de la Xarxa, també s’aborden qüestions que afecten el
conjunt de l’estratègia antirumors.
El capítol està dividit en tres seccions. A la primera es fa una breu
valoració de la Xarxa BCN Antirumors a partir de les entrevistes i les
reunions desenvolupades a la primera fase de l’avaluació. Aquestes
entrevistes i primeres conclusions han estat fonamentals de cara a
orientar els qüestionaris que comentarem a la segona part del capítol.
Finalment, presentarem unes primeres conclusions al voltant de la
Xarxa a partir de tot el treball desenvolupat al llarg de l’avaluació.
4.1 Una aproximació qualitativa a la Xarxa BCN Antirumors
Si bé les tasques desenvolupades per la Xarxa són múltiples, a partir
del nostre treball considerem que les seves comeses principals han
estat tres:
Exercir d’espai de diàleg i coordinació entre les entitats i
l’Administració pública. La comissió directora tindria un paper
central en relació amb aquest punt.
Implementar les línies de treball acordades en el Pla d’acció
vigent. Les comissions de treball tenen un paper fonamental en
el desplegament d’aquestes.
Divulgar els materials, els recursos i les activitats antirumors
produïts per l'estratègia, tant entre els mateixos integrants de la
Xarxa com cap a l'exterior (entitats i ciutadania fora de la
Xarxa).
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La gestió de la relació entre les entitats que integren la Xarxa i el
mateix

Ajuntament

és

un

factor

clau

a

l’hora

de

valorar

el

funcionament de la Xarxa Antirumors. En aquest sentit, cal destacar el
fet que des de les entitats es valora de manera destacada el treball i
la bona sintonia amb els integrants de l'Oficina Tècnica de l'Estratègia
BCN Antirumors. Es valora la seva capacitat de treball i implicació, així
com la seva voluntat d’escoltar i tenir en compte les opinions i les
propostes que arriben des del món associatiu. Igualment, es valora
que l’Oficina Tècnica hagi gaudit de la confiança de la direcció política
de l’Ajuntament, i hagi facilitat, així, una interacció àgil amb les
entitats.

No obstant això, malgrat aquesta bona sintonia, s’han produït certes
tensions que s’han de tenir en compte. En primer lloc, ha existit una
certa confusió en relació amb quins pronunciaments pot o ha de fer la
Xarxa com a tal o les entitats integrants com a tals. Per exemple, si la
Xarxa ha de pronunciar-se públicament o no respecte a l’actuació d'un
partit polític determinat o una administració pública. En aquest sentit,
ha existit una certa tardança a redactar un document marc que reguli
i detalli el funcionament de la Xarxa i dels seus integrants (uns
"estatuts"), i això ha ocasionat una falta de respostes ràpides davant
certs conflictes que ha entorpit, en part, el funcionament de la Xarxa.8
Una situació que ha mostrat la necessitat de disposar d'aquest marc
regulatiu des de l’inici de l'estratègia.
L’estratègia en el seu conjunt, i la Xarxa com la seva punta de llança,
s’han caracteritzat per la gran quantitat d’iniciatives i línies de treball
desenvolupades. En aquest sentit, des de les entitats, tot i que es
valora de manera positiva la "receptivitat" de l’Ajuntament a les

8
Aquest document marc per al funcionament de la Xarxa es va acordar i
presentar públicament l’any 2013.
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diferents propostes, es demana que hi hagi més concreció sobre quines
són les línies de treball i els objectius prioritaris. Es podria dir que el
mateix "èxit" de l'estratègia ha generat una gran efervescència
d'iniciatives i, al costat de la voluntat de l’Ajuntament de recollir les
diverses propostes, ha generat una manca de concreció. En aquest
sentit, un tema candent és el de l’autonomia entre les entitats i
l’Administració. Fins a quin punt les entitats poden, o haurien de,
treballar de manera més autònoma, sense la necessitat de l’empenta
constant per part de l’Administració.

Un altre element que cal tenir en compte és que, si bé totes les
entitats adherides a la Xarxa tenen formalment el mateix estatus, no
totes les entitats tenen les mateixes característiques i recursos, i això
pot influir en la seva forma de participar a la Xarxa. En aquest sentit,
s’ha detectat un possible desequilibri entre les entitats amb una
estructura organitzativa prou sòlida per tenir treballadors "alliberats" i
aquelles en què tots els integrants són voluntaris. La disponibilitat
més gran de temps i recursos humans, i la possibilitat d’assistir o no a
reunions en horari laboral poden crear dinàmiques que vagin
distanciant unes entitats respecte a d’altres. Si bé és inevitable que hi
hagi certa disparitat en el volum de temps invertit a la Xarxa i
l'estratègia, és important no obviar aquest fet. Igualment, s’ha
detectat que els individus adherits a la Xarxa poden tenir dificultats
per encaixar en el seu funcionament i treure un rendiment satisfactori
tant per a ells com per al conjunt de la Xarxa.

L’estratègia ha impulsat un gran nombre de línies de treball per assolir
els seus objectius. La creació i la difusió del que des de la Xarxa es
defineix com a “recursos per a la implementació i divulgació de
l'estratègia” és un dels senyals distintius de l’estratègia antirumors.
L’objectiu
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es

posar

a

disposició

dels

membres

de

la

Xarxa

materials que, de manera "simple” i gràfica, aportin dades i eines per
fer front a la rumorologia. De tots els materials produïts destaquen
productes com el Manual per combatre rumors i estereotips sobre
diversitat cultural a Barcelona, el tríptic “Rumors de butxaca”, la Guia
pràctica per desmuntar rumors i estereotips, i, el còmic antirumors
Blanca Rosita Barcelona.
Val la pena esmentar breument el cas del còmic antirumors Blanca
Rosita Barcelona. Aquest còmic ha estat un dels pilars comunicatius
de l’estratègia i mostra una línia d’intervenció interessant. Considerem
que el seu bon funcionament es deu a la seva doble funció. D’una
banda, és un producte que atrau l’interès dels mitjans de comunicació
i ajuda, així, a difondre el coneixement de la mateixa estratègia i de
les xifres i els discursos que hi estan associats. I, al mateix temps, és
un producte que, pel seu format “informal”, pot ser incorporat
fàcilment a les activitats que les entitats duen a terme per treballar el
fenomen de la rumorologia en el marc de les seves activitats més
quotidianes.
Aquests

materials

han

servit

per

reunir

i

articular

una

sèrie

d’arguments i xifres que han facilitat la tasca de les entitats i els
ciutadans implicats en l’estratègia. En aquest sentit, l’encert de posar
per escrit aquests arguments es constata en el fet que algunes
entitats han expressat que fins que no van començar a "circular"
aquests materials hi havia certa rumorologia i certs debats fins i tot a
l’interior de les mateixes entitats o entre persones i entitats properes.
Si bé la necessitat de produir materials en la línia apuntada sembla
clara, hi ha alguns dubtes sobre si les vies de "sortida" que s’estan
donant a aquests materials són prou efectives. Especialment pel que
fa a materials com els manuals, les guies pràctiques, els tríptics,
etcètera. Des de les entitats s’ha mostrat com a exemple l’ús
d'aquests materials per part de les biblioteques i els centres cívics de
barri. Si bé l’enviament dels materials a entitats com les biblioteques
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o els centres cívics municipals resulta lògic, hi ha la percepció que això
pot no tenir efectes tangibles per als objectius de l'estratègia. És a dir,
el simple enviament no garanteix l’ús i l’aprofitament dels materials.
S’assenyala que cal un procés d'acompanyament o d’interacció amb
aquestes institucions, ja sigui per part d’entitats del seu territori o del
mateix Ajuntament, amb l’objectiu de donar una utilitat a aquests
materials o anar un pas més enllà del que seria la seva mera exposició
pública (com fer algun tipus d’activitat per difondre els materials
rebuts).
L’estratègia comunicativa ha estat, des de l’inici, una variable clau en
la construcció de l’estratègia antirumors. Els impulsors de l’estratègia
indiquen la gran rellevància de presentar i difondre el conjunt de
l'estratègia, i els diferents subproductes d’aquesta, a través d’un
llenguatge i un format adaptable al dels mitjans de comunicació i el
públic "generalista". En aquest sentit, no es tracta únicament de
buscar la interlocució amb els mitjans de comunicació en relació amb
determinats productes de l’estratègia, sinó que tota ella ha estat
concebuda amb uns paràmetres i uns formats que s’ajusten a la
narrativa dels mitjans.
L’experiència ha demostrat que l’estratègia ha tingut una notable
capacitat per atraure l’atenció dels mitjans de comunicació. I això ha
estat així a través de dues vies. En primer lloc, la mateixa estratègia
ha estat objecte d’atenció per si mateixa. Principalment perquè se l’ha
vist com una proposta innovadora i dotada d’un llenguatge i uns
instruments poc habituals. En segon lloc, ha aconseguit incorporar i
difondre alguns dels seus materials i xifres sobre els rumors a
determinats espais comunicatius de màxima difusió. No obstant això,
convé apuntar que les entrevistes a entitats i als tècnics responsables
de l’apartat de comunicació de la Xarxa van deixar entreveure un cert
debat no resolt sobre si era més efectiu intentar tenir presència als
mitjans de comunicació locals o als generalistes.
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Un altre àmbit que s’ha potenciat des de l’estratègia ha estat el de la
difusió via internet de les dades i les eines de l’estratègia. En aquest
sentit, juntament amb la creació d’un web de referència que ha servit
per

centralitzar

i

difondre

tota

la

informació

disponible

(www.bcnantirumors.cat), destaca l’estratègia de difusió mitjançant
productes virals (ja sigui mitjançant PowerPoint o vídeos). Així mateix,
s’ha fet, també, un ús d’instruments com Twitter o Facebook.9
Finalment, convé assenyalar que la valoració global feta pels principals
actors de la Xarxa (les entitats i l’Ajuntament de Barcelona) és
positiva perquè consideren que ha estat d’utilitat per als seus propis
objectius. Les entitats han trobat a la Xarxa una plataforma que els
proporciona suport, recursos i vies de difusió per fer front a una
problemàtica que és del seu interès. Així mateix, la percepció de
deixar de treballar aïlladament per fer-ho en contacte i de manera
coordinada amb altres entitats i amb la mateixa administració, amb
l’efecte multiplicador que això implica, és un element altament valorat
per les entitats. Quant a l'Ajuntament, la Xarxa ha estat un potent
altaveu de cara a visibilitzar i difondre l’estratègia antirumors. Es
considera que ha servit per fer arribar més lluny i amb més credibilitat
la línia discursiva i d’acció apuntada per l’Ajuntament i ha possibilitat
que

un

nombre

creixent

d’entitats

i

ciutadans

"assumissin"

i

treballessin en pro d'uns objectius consensuats amb l'autoritat
pública.

4.2 Enquesta a entitats adherides a la Xarxa BCN Antirumors
A continuació analitzarem l’enquesta contestada per les entitats
adherides a la Xarxa BCN Antirumors. Tal com s’ha assenyalat a la

9
A l’annex 2 es pot trobar una breu anàlisi de l’evolució de les visites a la
pàgina web de l’estratègia i dels visionaments dels seus vídeos.
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introducció de l’informe, totes les preguntes i tots els gràfics amb les
respostes es poden trobar a l’annex 2. Aquí s’utilitzaran la majoria,
però no totes, de les preguntes que inclou l’enquesta, i només en
alguns casos s’inclourà també el gràfic corresponent (no es vol
sobrecarregar el document amb gràfics). Igualment, la seqüència en
què es presenten les preguntes no respon a la que es va utilitzar al
qüestionari, sinó que s’ha separat i agrupat en funció de criteris
analítics propis. Per aquest motiu s’han creat una sèrie de subapartats
on s’agrupen diferents preguntes segons una temàtica.
L’objectiu de l’enquesta i de les preguntes que es van plantejar és
abordar alguns dels interrogants i de les hipòtesis a què s’havia
arribat a la primera fase de l’avaluació i que hem esmentat a l’apartat
anterior.

Igualment,

es

plantegen

qüestions

que,

de

manera

consensuada amb l’Oficina Tècnica de l’Estratègia, es considera que
poden ser d’utilitat per millorar-la.
Valoració i impacte de la Xarxa BCN Antirumors
Els tècnics de l’estratègia reben en el seu dia a dia valoracions per
part de les entitats sobre la tasca de la Xarxa i sobre el conjunt de
l’estratègia (valoracions globals, sobre aspectes concrets, etcètera).
No obstant això, sempre són valoracions informals, fetes cara a cara i,
generalment, presentades per les entitats que més relació tenen amb
la Xarxa. Per aquest motiu és rellevant saber què opina, des de
l’anonimat, un important nombre de les entitats adherides a la Xarxa.
En aquest sentit, a l’enquesta es va incloure una sèrie de preguntes
que han de permetre aprofundir la comprensió de com les entitats
valoren la Xarxa.
A la primera pregunta en aquesta línia es demanava directament
quina és la seva “valoració global de la Xarxa Antirumors” i les
respostes van ser clarament positives, amb un 53% que va assenyalar
una valoració “molt positiva” i un 43%, “positiva”. Quant a la utilitat
de
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l’estratègia, un 51% l’ha assenyalat com a “molt útil”, un 47%, com a
“útil” i un 2% com a “poc útil”. Un altre element d’interès és la
valoració que fan de la relació entre les entitats de la Xarxa i
l’Ajuntament

de

Barcelona.

La

resposta

va

ser

també

força

contundent, amb un 89% parlant d’una relació positiva i un 11% molt
positiva.
Aquestes xifres mostren clarament una bona valoració dels elements
bàsics de la Xarxa Antirumors. No obstant això, la quasi unanimitat de
les preguntes inicials es trenca a les següents quan se’ls pregunta
sobre “l’impacte i la difusió” de la Xarxa. La importància d’aquestes
preguntes es troba en el fet que un dels principals interrogants al
voltant de l’estratègia antirumors és saber si està arribant a gent que
difon els rumors sobre la població immigrada o hi participa. En aquest
sentit, les entitats, que són les qui moltes vegades tenen un contacte
directe amb la població, poden aportar informació rellevant respecte
d’aquest tema.
A la pregunta de si l’estratègia està tenint o no un impacte a l’hora de
contrarestar els rumors, un 73% ha afirmat que té “un impacte
considerable”, un 7% ha parlat d’un “impacte elevat” i un 20% el
considera “baix”. Per completar aquesta pregunta se’ls demanava si
els materials i les dades que han de servir per contrarestar els rumors
estan arribant a població “no sensibilitzada o familiaritzada amb les
dades i el discurs antirumors”.10 Al gràfic següent es poden veure les
respostes:

10 El concepte de població “(no) sensibilitzada” es repeteix al llarg de les enquestes. És
un concepte que és utilitzat des de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament i que es considera
pertinent. Per “gent ja sensibilitzada” ens estem referint a gent que, a priori, no dóna
credibilitat als rumors sobre la població immigrada i, per tant, no és susceptible de ferlos circular entre les seves xarxes. Gent “no sensibilitzada” seria el contrari.
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A quin tipus de gent creieu que estan arribant totes les iniciatives i els
materials vinculats a la Xarxa?

La lectura dels resultats d’aquesta pregunta és difícil. Lògicament,
l’objectiu de l’estratègia és arribar a la població “no sensibilitzada”. En
aquest sentit, únicament un 7% considera que arriba “només” a gent
ja sensibilitzada, mentre la majoria (un 80%) considera que sí que
està arribant a gent no sensibilitzada però en menor mesura que a la
que ja estava prèviament sensibilitzada, mentre que un 11%
considera que arriba per igual als dos perfils de població.
La conclusió seria que, tot i considerar que arriba en primer lloc a la
població ja sensibilitzada, la percepció és que sí que arriba a la que no
ho està. En aquest sentit, és interessant destacar que quan es fa una
pregunta molt similar però amb menys opcions de resposta (Sí/No), hi
ha una clara majoria (un 68%) que indica que Sí que arriben a la gent
que “participa i difon els rumors sobre els ‘privilegis’ de la població
immigrada”.
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Creieu que els materials i les dades estan arribant a gent que participa i difon els
rumors sobre els “privilegis” de la població immigrada?

Un altre element d’interès era saber si les entitats tenen un rol actiu a
l’hora de divulgar els materials de l’estratègia, i, quina és la seva
experiència respecte d'això. En primer lloc se’ls demanava si a partir
de la seva vinculació amb la Xarxa havien fet arribar materials i eines
a entitats i individus que no tenien cap tipus de coneixement o
vinculació amb la Xarxa. La resposta és contundent, ja que un 91%
diu que sí i tan sols un 9% afirma que no. Així mateix, interessava
saber quina havia estat la reacció d’aquestes persones o entitats no
vinculades a la Xarxa. En aquest sentit, per un 63% “la gran majoria”
s’hauria mostrat receptiva, per un 34% la majoria sí però en alguns
casos no, i tan sols per un 2% no s’haurien mostrat receptius. Per
acabar, una pregunta tractava de copsar de manera indirecta el grau
de difusió dels materials produïts per la Xarxa. Així, se’ls preguntava
si s’havien trobat amb persones que coneixien la Xarxa o havien rebut
materials

i

dades

produïdes

per

aquesta

(sense

que

l’entitat

enquestada fos, en aquest cas, l’agent difusor). La resposta ha estat
que un 43% s’ha trobat amb força o molta gent en aquesta situació,
un 36% amb uns pocs casos i un 20% no s’han trobat mai amb
aquesta situació. El fet que fins a un 80% s’hagin trobat amb “pocs,
bastants
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o

molts”

casos de gent que ja coneixia la Xarxa sense necessitat de la seva
acció, mostra un important grau d’extensió i difusió d'aquesta.
Un altre element d’interès era saber la utilitat i els efectes de la
creació de la Xarxa, i de la difusió dels seus materials, a l’interior de
les mateixes entitats. En primer lloc, un 64% van assenyalar que sí,
un 30% que “en general sí però en alguns aspectes no” i un 7% que
“en general no però en alguns aspectes sí”. És a dir, una resposta
clarament positiva.
Tal com hem afirmat a l’apartat anterior, a les entrevistes s’havien
presentat alguns casos d’entitats en què el debat sobre la veracitat o
no dels rumors eren vius al seu interior o entre gent molt propera. En
primer lloc se’ls preguntava si a ells, com a entitat, l’estratègia els és
d’utilitat. En aquest sentit, la segona pregunta, que reproduïm al
gràfic següent, abordava aspectes especialment rellevants sobre els
efectes de l’estratègia a l’interior de les entitats.
Quin efecte ha tingut la xarxa a l’interior de la vostra entitat?
(resposta múltiple)

Com es pot observar, un 15% de les entitats indiquen que l’estratègia
ha servit per “contrarestar certs debats i rumors existents a l’interior
de l’entitat”. Si bé no es tracta d’un percentatge destacat, no deixa
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de ser significatiu que fins i tot a l’interior d’entitats adherides a la
Xarxa hi hagués un debat obert sobre la veracitat dels rumors. En
segon lloc, un 52% de les entitats afirma que ha servit per “incorporar
la temàtica dels rumors a la nostra agenda de treball”. Aquesta és,
sens dubte, una dada significativa. Implica que entitats que no
treballaven aquesta temàtica l’estan incorporant com una temàtica
més a la seva agenda de treball. Finalment, un 76% diu que ha servit
per tenir “uns materials i unes eines clares de cara a fer front als
rumors”. Aquest punt mostra la importància dels materials i els
recursos produïts per l’estratègia.
Tenint en compte la rellevància del Catàleg d’Activitats Antirumors, es
van plantejar una sèrie de preguntes específiques sobre aquest. Així,
trobem que un 98% de les entitats participants coneix el catàleg, i,
que un 48% considera que és molt útil i un 52% força útil. Així
mateix, un 39% de les entitats havia demanat alguna activitat del
catàleg i el 61% que no ho havia fet assegurava de manera unànime
que el motiu és que “no han trobat l’ocasió”.
Quant a la valoració de les activitats del catàleg, els qui ja havien
demanat

algun

tipus

d’activitat

indicaven

que

la

reacció

dels

assistents havia estat “molt positiva” (44%) o “positiva” (56%). I a la
pregunta

de

si

consideraven

que

les

activitats

són

útils

per

contrarestar els rumors hi va haver unanimitat a contestar que sí.
Finalment, tal com es pot veure al gràfic següent, quan se'ls va
preguntar pel tipus de gent que assisteix a les activitats, destaca que
una gran majoria considera que sí que arriben a persones “no
familiaritzades amb les dades i el discurs antirumors”. Un element que
cal valorar si és té en compte la importància, i les dificultats, d’arribar
a aquest perfil de població.
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A quin tipus de gent creieu que arriben les activitats del catàleg?

Valoració i ús dels materials i les eines produïdes per la Xarxa BCN
Antirumors
Tal com s’ha indicat al principi d’aquest apartat, la Xarxa ha generat
una àmplia gamma d’eines i de vies de difusió dels seus missatges.
Amb l’objectiu de conèixer la valoració feta pels membres de la Xarxa
s’han plantejat una sèrie de preguntes respecte d'això. Tal com es pot
veure als gràfics següents, es va preguntar pel coneixement, l’ús i la
valoració, en termes d’utilitat, d’una llarga llista d’eines vinculades a
l’estratègia.
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Quins dels recursos següents de la Xarxa coneixeu?

En relació amb el coneixement de les diverses eines, veiem que en la
majoria d’ítems hi ha un coneixement elevat. Destaca l’elevat
percentatge de coneixement d'elements com el web de l’estratègia, el
còmic Blanca Rosita Barcelona o el catàleg d’activitats. No obstant
això, el més destacable, des del nostre punt de vista, és el fet que els
perfils de l’estratègia a les xarxes socials Facebook i Twitter siguin els
ítems menys coneguts. És una dada que cal retenir, ja que és
consistent amb els resultats dels altres gràfics que analitzarem a
continuació, la qual cosa ens fa plantejar la possibilitat que hi hagi una
problemàtica específica quant al coneixement d’aquestes dues eines
de difusió.
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I heu fet un ús d’aquestes eines per fer difusió i contrarestar els
rumors? (Múltiple)

El primer que cal dir en relació amb l’ús d’aquestes eines és que és
significatiu el fort descens que hi ha en els percentatges en
comparació amb els de coneixement que hem vist fa un moment.
Resulta difícil saber el motiu d’aquestes dades. Podria ser una qüestió
tècnica vinculada a la formulació de la pregunta. És possible que no
s’hagi entès que es podia “marcar” totes les opcions i s’hagi marcat
només les que s’utilitzen més. No obstant això, creiem que cal obrir
un interrogant sobre aquesta temàtica i buscar vies per explorar si es
confirma aquest ús tan reduït i quins en serien els motius.

31

Quins creieu que són de més utilitat? (Escolliu-ne tres)

A diferència de les dues preguntes anteriors, a aquesta sobre la
“utilitat” de les eines s’havia d’escollir tres opcions d’entre totes les
possibles. Convé destacar que les tres opcions més votades (pàgina
web,

vídeos

i

catàleg

d’activitats)

reben

un

percentatge

significativament més elevat que la resta. Per a la resta, trobem
novament una valoració força baixa del Facebook i el Twitter de
l’estratègia (i en aquest cas també dels tríptics informatius).
Els mitjans de comunicació han estat una de les principals vies a
través de les quals s’ha tractat de difondre el missatge i les dades
antirumors.

Per

aquest

motiu

s’han

dedicat

dues

preguntes

específiques a aquesta temàtica.11 Se’ls ha preguntat si havien vist o
llegit notícies vinculades a la Xarxa en algun mitjà de comunicació i si
havien fet ús d’aquestes notícies per tractar de contrarestar els
rumors. Convé dir que a les possibles respostes es va diferenciar entre
“mitjans de comunicació de barri o locals” i “mitjans generalistes”.
Això respon al fet que, tal com hem assenyalat a l’apartat anterior, les
entrevistes a entitats i als tècnics responsables

11 A l’entrevista a Rafa Besolí, tècnic responsable de Comunicació del Programa
BCN interculturalitat, aquest va demanar explícitament incloure preguntes sobre
mitjans de comunicació per tenir més informació sobre l’ús de les entitats i els
individus de la Xarxa.
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de l’apartat de comunicació de la Xarxa van deixar entreveure un cert
debat sobre si era més efectiu intentar tenir presència als mitjans de
comunicació locals o als generalistes.
En relació amb la primera pregunta, si s’havien trobat amb notícies
vinculades a la Xarxa als mitjans de comunicació, un 78% va dir que
sí i un 22% que no. Així mateix, dins aquest 78% que va dir que sí,
un 18% ho havia fet únicament a mitjans generalistes, un 29%
únicament a mitjans locals i un 31% a tots dos. Això ens mostra una
distribució força equilibrada entre mitjans locals i generalistes però
amb predomini dels locals.

Heu vist o llegit notícies vinculades a la Xarxa en algun mitjà de
comunicació?

A banda del fet d’haver-se trobat amb notícies de l’estratègia als
mitjans de comunicació, interessava comprovar si n’havien fet un ús i,
sobretot, si hi havia diferències quant al seu ús entre els mitjans
locals i els generalistes. El resultat és que un 76% afirma haver-ne fet
ús, i, aquesta és la dada més destacada, trobem un ús molt més
intensiu de les notícies aparegudes als mitjans de comunicació de
barri o locals (40%) enfront dels generalistes (7%). Per bé que un
28%
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ha

utilitzat

tots

dos

formats

de

notícies.

Aquesta

gran diferència de percentatge mostra que hi ha algun element que
sembla fer que les notícies locals siguin més pràctiques per a les
entitats per fer-ne difusió. Podria ser una qüestió de format (potser és
més fàcil aconseguir una “còpia” d’una notícia local) o podria ser que
considerin que amb vista al públic destinatari de la seva difusió són
més efectives les notícies als mitjans locals. És una qüestió sobre la
qual caldrà aprofundir.

Heu fet ús d’aquestes notícies per difondre i contrarestar els rumors?

Una qüestió que es va considerar interessant va ser intentar
especificar on s’incideix amb els missatges i les dades antirumors. És
a dir, si es fa a l’àmbit laboral, al familiar, etcètera. Per aquest motiu
es van fer tres preguntes al voltant dels àmbits següents: la xarxa
d’amistats i espais d’oci, l’entorn familiar, l’entorn laboral, la interacció
a internet i la interacció amb persones desconegudes a l’espai públic.
La primera pregunta feia referència al conjunt d’eines que hem
abordat a les preguntes anteriors (vídeos, còmic Blanca Rosita,
etcètera), i es preguntava de manera específica si aquestes eines
s’han usat als cinc àmbits apuntats. Tal com es pot comprovar, el
percentatge d’ús d’aquestes eines és baix, amb uns resultats similars
per a les diverses opcions amb l’excepció de les “interaccions amb
persones desconegudes”, que rep un percentatge força baix.
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Heu fet servir alguna d’aquestes eines als àmbits següents? (Múltiple)

Amb la segona pregunta es volia saber la seva intervenció als
diferents àmbits (més enllà de si ho feia utilitzant les eines
esmentades). Tal com es pot veure al gràfic següent, aquí trobem uns
percentatges

molt

més

elevats,

cosa

que

torna

a

plantejar

l’interrogant de per què no es fa un ús més ampli d’aquestes eines
(especialment en àmbits com el d’internet, on seria relativament fàcil
aportar algunes de les eines de l’estratègia). Quant als resultats,
resulta certament destacat l’elevat percentatge d’intervenció en
l’àmbit laboral (80%). Novament les interaccions amb persones
desconegudes i, en menor mesura, les interaccions a internet,
presenten uns percentatges força més baixos que la resta.
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En general, en quins àmbits heu intervingut aportant opinions i dades per
contrarestar els rumors? (Múltiple)

La tercera pregunta buscava saber en quins àmbits consideren que, a
partir de la seva experiència, és més efectiva la tasca d’aportar dades
i opinions per contrarestar els rumors. En aquest cas trobem que
l’ordre és similar al de les preguntes anteriors però amb una excepció
destacada. És a dir, l’ordre d’efectivitats seria el següent: espai
laboral, internet, xarxes d’amistats i espais d’oci, entorn familiar i
interacció amb persones desconegudes. Com dèiem, el més destacat
és l’alt percentatge rebut en la variable “Interaccions a internet”,
comparat amb la seva posició als gràfics anteriors. És a dir, es tracta
d’una variable que no és utilitzada majoritàriament però que es
percep com a molt efectiva. Un fet destacat i que abordarem més
endavant.
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D’acord amb la vostra experiència, en quins dos àmbits és més efectiva la tasca
d’aportar dades i opinions per contrarestar els rumors? (Escolliu-ne dues)

Eines per millorar el funcionament de l’estratègia
En aquest últim apartat d’anàlisi dels resultats de les enquestes a
entitats abordarem preguntes que, de diferents maneres, apunten
vies per millorar el funcionament de la Xarxa i de l’estratègia com a
conjunt.
Un element que ens interessava abordar era el de la relació entre les
diverses entitats i individus membres de la Xarxa. En aquest sentit, es
va preguntar si consideraven que la Xarxa “està propiciant una major
col·laboració entre les entitats participants”. Com a resposta, un 53%
considerava que sí, un 35% que “en general sí però en alguns casos
no” i un 12% se situava a la banda del no. En aquesta línia, es van
plantejar preguntes sobre formes d’intensificar i millorar la interacció
entre les diverses entitats. Així, un 78% considera que les trobades
“presencials” entre entitats i individus de la Xarxa s’haurien de
“potenciar més” i un 11% considera que hauria de ser un dels
objectius prioritaris. Tenint en compte la importància que li concedíem
a aquesta pregunta, es va plantejar un segon interrogant sobre “com
haurien de ser aquestes trobades”. Tal com es pot comprovar al gràfic
següent,
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emergeix

amb

força

la

preferència

per

potenciar

la

“interacció i l’intercanvi d’informació entre els membres de la Xarxa”
(69%); el 24% opta per activitats lúdiques i, finalment, un 7% per
trobades en què els responsables de la Xarxa informin de les
actuacions que s’estan duent a terme. Amb aquests percentatges
queda clar que s’aposta per un tipus de trobada dinàmica en què els
membres de la Xarxa siguin els protagonistes i es fomenti la interacció
directa entre ells.
Quin tipus de trobada?

Seguint amb la línia de plantejar preguntes que incidissin en possibles
vies de millora de la comunicació entre les entitats i, com a
conseqüència, de la seva activitat com a membres de la Xarxa, es va
fer la pregunta següent vinculada a internet com a espai de contacte.
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Creieu que disposar d’un espai a internet on intercanviar informació i
experiències amb altres entitats i individus pot ser d’utilitat?

Les respostes mostren clarament l’aposta per aquest espai amb un
70% que afirma que caldria crea un espai d’aquest tipus i fins a un
25% que considera que hauria de ser un objectiu prioritari. En aquest
sentit, com veurem també en altres capítols, internet és una eina que,
de maneres diferents, pot tenir un important potencial de cara a la
millora de l’estratègia.
En una altra línia, es va preguntar per qüestions concretes que poden
ajudar a millorar diferents aspectes de l’estratègia. Així, preguntant
pels rumors que caldria “incorporar o treballar de manera més
intensa”, les respostes destaquen les qüestions vinculades a la
“inseguretat ciutadana”, i, a “qüestions de religió (especialment
vinculat amb la islamofòbia)”.
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Quins rumors i prejudicis creieu que s’han d’incorporar o treballar de manera més
intensa a la Xarxa?

Així mateix es va preguntar si trobaven a faltar algun tipus d’activitat
del catàleg. En relació amb les respostes, destaca que la que va
obtenir un pes més gran és la que indica que no es troba a faltar res.
Tenint en compte que hi havia altres opcions sembla rellevant que
gairebé un 40% hagi decidit destacar que no troba a faltar res.

Trobeu a faltar algun tipus d’activitat al catàleg?

Finalment, al gràfic següent es planteja què caldria millorar de manera
prioritària a la Xarxa. Pel que es pot comprovar, els aspectes vinculats
al funcionament de la Xarxa (el tipus de missatge de la Xarxa, la
comunicació interna, etcètera) reben una bona valoració i no es
consideren
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prioritaris

quant

a

la

seva

millora.

Al

punt

mig,

quant a la seva necessitat de canvi, es troben qüestions com la relació
entre les entitats i l’Administració o la presència i la difusió a internet.
Finalment, i de manera força destacada, trobem tres qüestions: “la
relació i el treball entre les diverses entitats membres” (41%),
“potenciar la implicació dels individus no vinculats a cap entitat”
(43%) i “el treball específic amb àmbits estratègics” (54%). La
necessitat de reforçar el treball als àmbits sectorials (educació,
comerç, etcètera) és una constant a les diverses enquestes i és una
qüestió en què ja s’està incidint des de l’estratègia. En canvi, els
altres dos punts (la relació entre les entitats i la implicació dels
individus no vinculats a cap entitat) són variables que caldrà treballar
amb més profunditat i que abordarem més endavant.
Què considereu que cal millorar de manera prioritària a la Xarxa?
(Escolliu-ne
tres)
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4.3 Enquesta a individus adherits a la Xarxa BCN Antirumors
A l’inici d’aquest capítol hem plantejat que les respostes dels individus
han estat, en gran part, similars a les de les entitats, motiu pel qual
hem decidit centrar l’atenció en l’anàlisi a l’enquesta d’entitats
adherides a la Xarxa Antirumors. No obstant això, sí que voldríem
presentar breument algunes qüestions.
En primer lloc, dir que si bé les valoracions dels individus sobre la
utilitat i l’impacte de l’estratègia donen uns resultats molt similars als
de les entitats, també cal dir que presenten una valoració més
pessimista. És a dir, a l’hora de valorar qüestions com si té un impacte
baix o elevat, o, si arriba a persones “no sensibilitzades”, sempre es
registren uns percentatges més negatius o pessimistes que en el cas
de les entitats. A tall d’exemple, al gràfic que es pot veure a
continuació, els qui creuen que els materials arriben “només a gent ja
prèviament sensibilitzada” són un 26%, mentre que en el cas de les
entitats eren un 7%. Creiem que aquestes diferències s’han de tenir
en compte, ja que, com veurem al capítol següent, passa el mateix en
el cas dels agents.

A quin tipus de gent creieu que estan arribant totes les iniciatives i els materials
vinculats a la Xarxa?
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Igualment, cal assenyalar que això no vol dir que la seva experiència
individual sigui negativa. De fet, un 90% dels enquestats afirma que
ells sí que han fet arribar dades i materials a individus que no tenien
cap tipus de coneixement sobre el treball de la Xarxa. I que, en
general, aquests s’han mostrat força receptius.
Pel que fa a notícies aparegudes als mitjans de comunicació, trobem
que s’hi han trobat i les han utilitzat menys que en el cas de les
entitats. Uns resultats similars als que exposarem pels agents al
capítol següent. Pel que fa a les eines i els materials, ens sembla
destacable el baix coneixement del Facebook (42%) però sobretot del
Twitter de l’estratègia (26%).
L’apartat que més ens interessa són una sèrie de preguntes que
tracten de copsar tot el que té a veure amb el seu vincle amb
l’estratègia. Quan es pregunta per la seva relació amb la Xarxa, un
55% afirma que s’hi sent proper i un 10%, molt proper. Per contra, un
26% afirma que no s’hi sent gaire proper i un 10% que no s’hi sent
gens vinculat. Per tant, estaríem davant un 65% que sembla sentir-se
proper a la Xarxa i un 35% que no. Una dada que cal tenir en compte
és que, quan es pregunta si han assistit a alguna trobada o reunió de
la Xarxa, un 71% afirma que sí i un 29%, que no. Pel que fa a formes
d’enfortir i millorar la seva relació amb la Xarxa, tal com es pot
observar al gràfic següent, hi ha una gran varietat de respostes. El
més destacat des del nostre punt de vista és el resultat rellevant que
obté l’opció de vincular-se a través de la variable territorial (52%), i,
el fet que tan sols un 16% afirma que no té la intenció de vincular-se
de manera més activa amb la Xarxa.
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Com es podria millorar i enfortir la vostra relació amb la Xarxa? (Escolliu-ne
dues)

Els individus contesten dues preguntes sobre possibles eines per
millorar el vincle entre els individus adherits a la Xarxa i el conjunt de
l’estratègia. Se’ls planteja la possibilitat de potenciar les trobades
presencials entre membres de la Xarxa i la possibilitat de crear un
espai a internet on intercanviar informació i experiències. Tots estan
d’acord a potenciar aquestes opcions, però el que és interessant de les
seves respostes és la importància que donen a les dues opcions. En el
cas de les trobades presencials, fins a un 57% assenyala que no ho
considera prioritari (segurament perquè molts ja han participat en
trobades presencials). En canvi, en el cas d’internet, fins a un 71%
respon que ho considera prioritari. Sens dubte, aquesta diferència en
les respostes a les dues opcions emfatitza el possible impacte que un
espai a internet d’aquestes característiques podria tenir.
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Creieu que disposar d’un espai a internet on intercanviar informació i
experiències amb altres entitats i individus pot ser d’utilitat?

Finalment, és interessant fer un cop d’ull a les seves respostes davant
la pregunta de què caldria millorar de manera prioritària a la Xarxa.
Com es pot observar, la resposta més votada és la de potenciar la
implicació dels individus no vinculats a cap entitat. Una mesura que,
lògicament, els afecta a ells de manera directa.

Què considereu que cal millorar de manera prioritària a la Xarxa? (Escolliu-ne
tres)
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4.4 Conclusions sobre la Xarxa BCN Antirumors
La creació de la Xarxa BCN Antirumors és un element diferencial i
fonamental en l’estratègia antirumors. Ha estat l’instrument que ha
fet possible unir dos principis imprescindibles per impulsar una política
pública com és l'estratègia antirumors. Això és, la voluntat d’un gran
nombre d’entitats de treballar de manera continuada i en profunditat
la temàtica dels rumors, i, una autoritat pública amb voluntat política
de prioritzar aquest treball i fer-ho de manera coordinada amb la
societat civil.
A partir del nostre treball arribem a la conclusió que una característica
de la Xarxa que ha estat clau en el seu funcionament és la seva
inclusivitat. És a dir, no es tracta d’una xarxa que agrupa únicament
les entitats que ja treballaven prèviament la temàtica en qüestió, sinó
que és una xarxa que s’ha mantingut oberta i en continu creixement
precisament amb l’objectiu d'arribar a les que no estaven prèviament
implicades en la temàtica. La lògica de la xarxa no seria agrupar tots
els qui ja treballen temàtiques vinculades a la immigració i la
discriminació, sinó anar agrupant tots els qui estan disposats a
treballar aquestes temàtiques. Aquesta és una premissa clau per a un
dels grans objectius de l'estratègia antirumors: fer arribar el seu radi
d’acció més enllà de les entitats i els ciutadans ja sensibilitzats amb la
temàtica.

El treball desenvolupat tant a través d’entrevistes com els resultats de
l’enquesta permeten concloure que la gran majoria d’entitats fan una
valoració global de la Xarxa molt positiva. Això inclou la consideració
que és un instrument útil i que la relació entre les entitats i
l’Administració, essencial per al desenvolupament de la Xarxa, és
bona. Si bé, com veurem a continuació, aquesta valoració rep molts
matisos, i crítiques, quan s’aterra en aspectes concrets de l’estratègia
antirumors, cal valorar-la en la seva justa mesura precisament perquè
les entitats s’han mostrat obertament crítiques o escèptiques en
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relació amb altres àmbits i preguntes, i creiem destacable que la seva
valoració global sigui clarament positiva.

Valoració de l’impacte de l’estratègia antirumors
Una vegada constatada aquesta bona valoració global, anem a veure
com es concreta i què ens diuen les entitats sobre el funcionament i la
capacitat d’impacte de l’estratègia. Les entitats són, potser, un
instrument clau de l’estratègia de cara a difondre els seus materials i
provar de tenir un impacte en termes de desmentir o, com a mínim,
confrontar els rumors entre la ciutadania. Per aquest motiu és
important la valoració que fan de la seva experiència al llarg del
temps en aquest àmbit. Igualment, convé apuntar que quan es parla
de l’impacte de l’estratègia és important tenir clar què s’entén per
impacte. Des del nostre punt de vista hi ha dos tipus d’impacte. Tots
dos importants i fins i tot complementaris. Hi ha l’impacte extern
(sobre el conjunt de la ciutadania) i l’impacte intern (impacte sobre
les mateixes entitats i d’aquestes cap a altres entitats). Entenem que
l’impacte extern és impossible si abans no s’ha aconseguit l’intern.
Començarem per l’impacte intern, ja que considerem que és la base
per poder valorar a posteriori l’impacte extern de les mateixes
entitats. En primer lloc, es confirma que prèviament a la creació de
l’estratègia hi havia entitats, poques, que tenien un debat intern obert
sobre la veracitat o no dels rumors sobre la població immigrada. I que
l’estratègia ha servit per tancar aquests debats. Tot i ser un fenomen
minoritari (un 15% de les entitats afirma haver aturat la rumorologia
a l’interior de les entitats gràcies a l’estratègia), aquest fet és
rellevant per dos motius. D’una banda, perquè mostra fins a quin punt
els rumors tenen capacitat d’entrar fins i tot dins d’entitats socials
que,

teòricament,

haurien

d’estar

treballant

per

eradicar

una

rumorologia que afecta la convivència entre la ciutadania. I, d’altra
banda, perquè en la difusió i legitimació de rumors el qui, l’emissor
47

que difon els rumors, és clau. Per la qual cosa si entitats, o membres
d’entitats, donen credibilitat als rumors, aquests poden guanyar en
credibilitat a ulls dels veïns. En aquest sentit, aturar la rumorologia a
l’interior de les entitats, encara que aquesta afecti una minoria
d’entitats, és una tasca clau en tota estratègia de lluita contra els
rumors.
En segon lloc, un 52% d’entitats afirma haver incorporat la temàtica
dels rumors a la seva agenda de treball. Aquesta és, des del nostre
punt de vista, la dada més significativa. Implica que, efectivament,
moltes de les entitats que s’han anat incorporant a la Xarxa no tenien
aquesta temàtica com una de les seves línies de treball. Així mateix,
el principal objectiu d’una política com aquesta no és que les entitats
de la ciutat facin accions puntuals o aïllades al voltant dels rumors.
L’objectiu és que ho incorporin a la seva agenda de treball i, a mitjà i
llarg termini, treballin aquesta temàtica de manera autònoma.
Aquesta dada ens remet a la importància de la inclusivitat de
l’estratègia que hem comentat a l’inici de les conclusions.
Finalment, el 76% d’entitats afirma que ha servit per tenir unes eines
i materials “clars” amb vista a poder contrarestar els rumors. Aquesta
dada, més previsible, confirma que el principal efecte de l’estratègia
entre el conjunt d’entitats és augmentar la seva capacitat i els
recursos per enfrontar-se a un fenomen davant el qual fins ara no
tenien la manera de fer-hi front. En definitiva, considerem que
l’impacte de l’estratègia a l’interior de les entitats ha estat molt
significatiu. Un fet rellevant en si mateix i perquè és indispensable
amb vista que les entitats puguin tenir un cert impacte de cara a
l’exterior.
A

continuació

presentem

les

principals

conclusions

respecte

a

l’impacte extern. En primer lloc, trobem que la majoria considera que
l’estratègia té un impacte “considerable” (73%) però només un 7%
considera que és “elevat” i un 20% creu que és “baix”. Així mateix, si
bé una majoria (68%) considera que l’estratègia sí que té la capacitat
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d’entrar en contacte amb gent que “participa dels rumors” sobre la
població immigrada i “els difon”, i presentar-li dades, quan se’ls
pregunta a qui arriben principalment els materials i les dades, hi ha
una clara majoria que considera que “principalment a gent ja
sensibilitzada però també a gent no familiaritzada amb les dades i el
discurs” (80%). En aquest sentit, podem concloure que la resposta de
les entitats a la pregunta de si l’estratègia té impacte en la lluita
contra els rumors podria caracteritzar-se com un “sí, però amb
matisos”.
La nostra conclusió és que, a partir d’anys d’experiència de les
entitats difonent l’estratègia antirumors, aquestes conclouen que
l’estratègia sí que té un impacte i sí que arriba a persones que
participen dels rumors i els difonen. Aquesta dada és rellevant, ja que
allunya o matisa el temor que l’estratègia estigui tenint un efecte
“endogàmic”. És a dir, que els seus materials i les seves dades
estiguin circulant sempre entre un mateix conjunt d’entitats i
individus. No obstant això, la segona part de la conclusió seria que les
entitats semblen considerar que l’estratègia no té tot l’impacte que
hauria de tenir o que voldrien que tingués.
A fi de concretar la valoració de les entitats en relació amb la difusió o
l’impacte de l’estratègia en abstracte, hem preguntat per una sèrie
d’àmbits d’incidència. De les dades que hem presentat al capítol s’ha
comprovat com l’àmbit laboral destaca com a espai d’incidència i de
percepció d’efectivitat de la seva

incidència. Més enllà de la

importància de la dada en si, és difícil extreure’n una conclusió clara
sobre quin és el motiu. Igualment, des del nostre punt de vista, volem
destacar els resultats d’internet com a espai d’interacció. Aquest és
l’únic espai on la percepció d’efectivitat puja respecte al seu ús. És a
dir, sembla que moltes entitats no estan incidint en la lluita contra els
rumors a través d’internet però perceben que és un espai on es pot
fer un treball molt efectiu. En aquest sentit, convé recordar que els
perfils de l’estratègia a Facebook i Twitter tenien els percentatges de
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coneixement i ús més baixos. I, també, que l’opció de tenir un espai a
internet on poder intercanviar informació i experiències ha rebut uns
percentatges d’aprovació molt elevats. Un conjunt d’indicadors que
ens fan concloure que internet ha de ser vist com un espai per
explorar de manera prioritària per fer més efectiu l’impacte de
l’estratègia.
Una qüestió que hem intentat copsar a través de l’enquesta és si hi ha
diferències entre l’impacte que les entitats perceben que té el conjunt
de l’estratègia i el que ha estat la seva pròpia experiència respecte
d'aquest tema. En aquest sentit, respecte a la seva pròpia experiència
trobem que un 91% afirma haver fet arribar materials i eines a
persones que no tenien cap coneixement del que és l’estratègia. Així
mateix, segons les entitats, aquesta tasca hauria estat molt positiva,
ja que la gran majoria dels receptors s’haurien mostrat clarament
receptius a la informació proveïda. Igualment, un 80% de les entitats
afirma haver-se trobat amb ciutadans a qui ja havien arribat dades i
materials de l’estratègia sense que ells fossin els emissors. En aquest
sentit, sembla haver-hi una percepció més gran d’eficàcia respecte a
la seva tasca que la que atorguen al conjunt de l’estratègia.
Valoració de les eines i els materials de
l’estratègia
Més enllà de l’impacte (exterior i interior) podem arribar a unes
primeres conclusions respecte a l’ús i la valoració de les eines i els
materials promoguts per l’estratègia antirumors. Resulta digne de
menció el baix ús de les diverses eines en comparació amb el seu
grau de coneixement. És a dir, entre el percentatge de coneixement i
d’ús de les diferents eines hi ha una diferència del voltant d’un 60%.12
Caldria entendre els motius d’aquesta diferència a fi d’abordar les vies
de millora de l’estratègia. Pel que fa a coneixement del conjunt d’eines
de què disposa l’estratègia, el més destacable és el baix coneixement
del perfil de Twitter i Facebook de l’estratègia. Més si tenim en compte
que moltes vegades les entitats també tenen el seu propi perfil a les
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xarxes socials. En aquest sentit, les xarxes socials podrien ser un
espai d’interacció quotidiana entre les diverses entitats i entre les
entitats i el perfil de l’estratègia. De tal manera que podrien ser un
espai central de cara a recollir i divulgar el material distribuït via
xarxes socials. Tal com hem assenyalat anteriorment, internet es
configura com un espai amb unes potencialitats que caldria explorar
detingudament amb vista al futur de l’estratègia.
Tenint en compte la seva rellevància i impacte, hem abordat de
manera específica la valoració de les entitats en relació amb el catàleg
d’activitats i els mitjans de comunicació. Quant al catàleg, la gran
majoria creuen que les activitats són positives i útils per contrarestar
els rumors. Però la pregunta que considerem més interessant és la
que planteja “a qui arriben les activitats del catàleg”. El més
destacable és que, si bé, igual que per al conjunt de l’estratègia, es
considera que arriben “especialment a persones ja sensibilitzades,
però també a les no sensibilitzades” (70%), hi ha un important
percentatge que creu que “són especialment útils per arribar als no
sensibilitzats” (23%). Per tant, el catàleg d’activitats es configura com
una eina que podria estar sent especialment útil per arribar més enllà
dels cercles de persones ja sensibilitzades. Caldrà esperar a veure la
valoració recollida al capítol específic sobre el catàleg d’activitats per
confirmar o desmentir aquesta valoració.

12
Ens plantegem la possibilitat que no hagi entès bé la pregunta o, més aviat,
les opcions de resposta.

51

Quant als mitjans de comunicació, hem trobat uns percentatges
certament molt elevats d’ús de notícies aparegudes a la premsa com a
forma de fer difusió de l’estratègia i contrarestar els rumors.
Igualment, les dades mostren que les notícies aparegudes als mitjans
de comunicació de barri o locals són més utilitzades —i, per tant, en
principi més útils—, per les entitats en la seva tasca de difusió.
Vies de millora de l’estratègia
Els resultats de l’avaluació mostren clarament que existeix una
necessitat d’aprofundir i millorar el que és la relació i l’intercanvi
d’informació entre les entitats de la Xarxa. La nostra principal
conclusió és que la via de millora més important en el terreny de les
entitats afecta el que és la interacció i l’intercanvi d’informació entre
les entitats i els individus. És a dir que, més enllà del que és la relació
administració-entitats, que es valora de manera força positiva, hi ha
una disfunció en relació amb els canals d’interacció entre els altres
agents implicats a la Xarxa (individus i entitats).13
Aquest element queda clarament reflectit si s’observen els resultats de
la pregunta sobre “què cal millorar de manera prioritària a la Xarxa”.
La segona i la tercera opcions més votades, amb una certa diferència
respecte a la quarta, són “potenciar la implicació dels individus no
vinculats a la Xarxa”, i, “la relació i el treball entre les diferents
entitats membres”. Les dades també revelen que hi ha una clara
aposta per augmentar els contactes entre les entitats i que això
s’hauria de fer tant de manera presencial com via internet. Igualment,
és molt significatiu que aposten de manera clara per formes en què
l’eix sigui la relació directa entre les entitats. És a dir, l’Administració
hauria de tenir el paper de facilitador de les trobades, però caldria
evitar formats en què les entitats són agents passius i es

13
Convé assenyalar que existeix una base de dades a través de la qual les entitats
integrants de la Xarxa BCN Antirumors poden comunicar-se i estar connectades.
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produeix un intercanvi d’informació pràcticament unidireccional de
l’Administració envers les entitats.
Aquesta dificultat d’intercanviar informacions i experiències de manera
directa entre individus i entitats de la Xarxa enllaça amb el debat
sobre l’autonomia d’acció de les entitats i la seva relació amb
l’Administració. La manca de vies de comunicació entre elles reforça el
rol de l’Ajuntament com a node central i això dificulta l’autonomia.
Difícilment les entitats seran autònomes si estan completament soles i
no tenen vies de comunicar-se amb altres entitats i intercanviar
informació. De tal manera que, per aconseguir una autonomia real,
cal que les entitats i els individus sentin que tenen els instruments i
els canals de comunicació necessaris per agrupar-se amb altres
entitats i individus quan ho necessitin.
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5. Els agents antirumors
A continuació analitzarem de manera específica tot el que té a veure
amb la figura dels agents antirumors promoguts en el marc de
l’Estratègia BCN Antirumors. El capítol es divideix en tres seccions. A
la primera analitzarem la figura i la formació dels agents. Això és,
quins són els objectius de la formació, quin és el perfil de les persones
que es formen com a agents antirumors, etcètera. Una vegada fet
això passarem a analitzar els resultats de l’enquesta contestada per
una part dels agents ja formats. Finalment, totes dues seccions han
de servir per plantejar una sèrie de conclusions al tercer i últim
apartat d’aquest capítol.

5.1 La formació dels agents antirumors
L’Estratègia BCN Antirumors ha ofert, des del maig del 2010, un curs
gratuït per formar agents antirumors amb el títol “Interculturalitat:
una resposta als rumors i estereotips”. El format i la durada de la
formació ha anat evolucionant en funció de les necessitats que s’han
anat detectant i de l’aprenentatge de la mateixa formació. Des dels
seus inicis fins a finals del 2012 s’havien inscrit a la formació 910
persones, 665 de les quals van rebre el certificat d’agents antirumors.
La diferència s’explica pel fet que només reben el certificat els qui
assisteixen a tres de les quatre sessions de què consta la formació. El
nombre de cicles formatius oferts des del 2010 és de 35. I les
persones inscrites els tres anys esmentats han estat 243, 357 i 310.14

14
El conjunt de dades i continguts que es presenten en aquest apartat consten
a la Memòria 2012 de la formació antirumors.
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Des de l'Ajuntament se sosté que la formació pretén arribar
principalment a persones que desitgin col·laborar posteriorment en
l’Estratègia BCN Antirumors. És a dir, hi ha la voluntat de mantenir un
vincle entre els agents formats i el conjunt de l’estratègia antirumors.
Com veurem, aquest és un element que s’ha abordat àmpliament a les
enquestes als agents. Quant als objectius de la mateixa formació, tal
com es mostra a la Memòria 2012 de la formació antirumors, aquests
serien els següents:
Reflexionar sobre els conceptes de cultura, diversitat i relacions
interculturals.

Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips,
rumors i prejudicis.

Oferir eines per a la gestió i el tractament dels estereotips i
rumors.

Adquirir les eines de treball bàsiques per col·laborar en
l’Estratègia BCN Antirumors/Xarxa BCN Antirumors a títol
personal o com a entitat o servei.
Així mateix, des de l’Ajuntament es pretén que la formació serveixi
perquè els agents siguin capaços d’intervenir de manera eficaç en
diferents contextos. Concretament, s’indiquen quatre àmbits d’acció i
sensibilització diferenciats. Aquests serien els següents: “el diàleg
interpersonal, dins l’entitat a la qual pugui pertànyer, en els mitjans
de comunicació i en el treball en xarxa".
Tal com dèiem a l’inici de l’apartat, la formació s’ha anat ampliant i
modificant d’acord amb les necessitats detectades amb el pas del
temps. En aquest sentit, destaca que el 2012 es va fer un pas
endavant amb l’objectiu d’incorporar una formació més especialitzada
(formació específica per a professors, professionals del sector sanitari,
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etcètera), i, uns mòduls pràctics que havien de permetre concretar la
implementació dels coneixements teòrics adquirits en el marc de la
formació (una reivindicació dels participants als primers mòduls de
formació). Tal com s’exposa a la Memòria 2012, els canvis introduïts
el 2012 a la formació tenien els objectius següents:
Aprofundir en l’apartat d’eines pràctiques, sobretot les relatives a
l’ús de les xarxes o internet, l’elaboració de projectes i el diàleg
interpersonal.

Fer èmfasi en la vinculació a la Xarxa BCN Antirumors dels agents
formats.

Avançar cap a un model de “formador de formadors”, per donar
autonomia als agents formats per capacitar altres persones que hi
estiguin interessades.

Tenir en compte el territori i la seva realitat a l'hora d’oferir una
formació d’aquestes característiques.

Arribar a sectors clau, com comerç, educació, salut, etcètera,
sectors fonamentals per assolir la tasca de desmuntar rumors i
estereotips a la ciutat de Barcelona.

Perfil i evolució
A continuació analitzarem l’evolució del perfil dels agents des dels
seus inicis fins a finals del 2012.15 Tal com s’ha assenyalat
anteriorment, en aquest temps s’han inscrit a la formació 910
persones, 665 de les quals han rebut el certificat d’agents antirumors.
L’objectiu d’aquest apartat no és bolcar tota la informació disponible
15
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Dades extretes de la Memòria 2012 de la formació antirumors.

sobre aquests, sinó desgranar allò que considerem més destacable
per als interessos de l’informe.
Pel que fa a les variables sociodemogràfiques dels agents, destaca
especialment l’enorme predominança de les dones en el total de
persones formades. Així, l’any 2012 un 81% del total de persones
formades van ser dones. I en anys anteriors el percentatge arribava
fins al 91%. En aquest sentit, tot i el lleuger increment del nombre
d’homes formats hi continua havent un clar desequilibri quant a
aquesta variable. Pel que fa a l’edat dels participants, si bé els anys
2010 i 2011 s’havia situat entre els 40-45 anys, el 2012 va baixar fins
als 35 per l’increment en el nombre d’estudiants que van participar en
la formació.
Un altre element d’interès és el de la nacionalitat dels assistents. Aquí
trobem dos elements per destacar. En primer lloc, tot i que hi ha
hagut un creixement progressiu dels participants de nacionalitat no
espanyola (d’un 5% inicial a un 15% l’any 2012), la gran majoria dels
assistents continuen sent de nacionalitat espanyola. Aquest és un
problema rellevant si tenim en compte que un dels objectius
establerts al Pla d’acció 2012-2014 és arribar a la població immigrada
per incidir en els rumors que també circulen entre aquesta població.
En segon lloc, el creixement en la participació de persones de
nacionalitat no espanyola s’ha concentrat de manera molt rellevant en
persones de països sud-americans, i pràcticament no ha arribat a
altres nacionalitats amb una presència important a la ciutat de
Barcelona i al conjunt de Catalunya. Ens estem referint a països com
el Marroc, la Xina, el Pakistan o els diversos països de l’Europa de
l’Est. Aquest és un element que cal tenir en compte i que abordarem a
les conclusions del capítol.
Les fitxes on es recull la informació sobre els agents antirumors
inclouen

una

sèrie

de

preguntes

lligades

a

la

“procedència”

(professional, territorial, etcètera) dels agents que creiem poden
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aportar

informació

professional, s’ha

d’interès.

En

primer

lloc,

quant

al

perfil

passat d’un perfil força homogeni (persones

vinculades a l’àrea de “treball social”) a una important diversificació
que inclou persones vinculades a la cooperació internacional, al treball
amb

gent

gran,

advocats,

periodistes,

infermeres,

professorat,

etcètera. D’altra banda, s’ha passat d’aproximadament un 90% de
persones vinculades d’una manera o una altra a una entitat, a un
progressiu increment de les persones que hi assisteixen a títol
individual. Finalment, es constata que l’any 2012 hi ha hagut un
increment important de la demanda de gent de fora de la ciutat de
Barcelona, i ha arribat a ser fins al 34% del total. Segurament lligat a
aquesta expansió fora de Barcelona ciutat, convé subratllar que l’any
2012 també es va experimentar un fort creixement de les sol·licituds
per matricular-se als cursos amb un augment de més d’un 50%. I, el
que és potser més interessant, és tenir en compte que la gent de fora
de Barcelona continua estan, en gran mesura, vinculada a una entitat,
mentre que és entre els de la ciutat de Barcelona on s’incrementa més
el perfil de persones no associades.
Estem veient, per tant, dues dinàmiques: creix la presència de gent
de fora de Barcelona i ho fa amb un perfil tradicional (com a l’inici de
l’estratègia) i, al mateix temps, es diversifica clarament el de la gent
de la ciutat de Barcelona. El que passa a Barcelona es podria entendre
com una mostra de la “maduresa” de l’estratègia, ja que aquest canvi
en el perfil mostra la capacitat de l’estratègia per arribar a cercles que
van més enllà del perfil “tradicional”. Al mateix temps això té
implicacions pel que fa al possible vincle entre els agents i l’estratègia.
Això és així ja que, si cada vegada són més els agents no vinculats a
entitats, més importància té crear formes de vincular-se a l’estratègia
que no passin per les entitats tradicionals.
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5.2 Enquesta als agents antirumors
L’enquesta la van contestar 78 agents antirumors. Novament, igual
que en el cas de l’enquesta a les entitats membres de la Xarxa, es
presenta una selecció de preguntes i gràfics segons criteris d’interès.
El conjunt de preguntes i gràfics es pot consultar a l’annex.
Igualment, tot i que l’enquesta gira al voltant del que és la figura dels
agents antirumors, també es pregunta per la seva opinió sobre altres
elements vinculats al conjunt de l’estratègia.
Valoració de la formació i vinculació amb la Xarxa Antirumors
El primer bloc de preguntes que analitzarem aborden la valoració que
els agents antirumors fan dels cursos de formació. En primer lloc, un
51% la valora de manera positiva i un 46% de manera molt positiva.
Quant a la “utilitat” de la formació rebuda en la seva vida quotidiana,
un 59% la considera “útil”, un 29% “molt útil” i un 12% “no gaire útil”
(ningú la considera gens útil). Som, per tant, davant una valoració
inicial força positiva del que és la mateixa formació i la seva aplicació
en el dia a dia dels agents.
No obstant això, tot i aquestes bones valoracions, davant la
possibilitat d’introduir canvis en la formació hi ha un important
percentatge que aposta per introduir canvis (però ningú aposta per
“reformular-la completament”). Així, un 68% considera que cal
canviar determinades coses en la formació, mentre que un 32%
aposta per deixar-la tal com està ara. Una vegada constatat l’interès
per introduir alguns canvis, es pregunta quines coses canviarien
(podien escollir-ne només dues de la llista).
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Quines coses canviaríeu? (Escolliu-ne
dues)

L’opció més votada és la de “potenciar que una vegada acabada la
formació els agents es vinculin més amb la Xarxa Antirumors”. En
aquest sentit, és destacable que la principal aportació, o crítica, feta
pels agents no té a veure amb els continguts de la formació sinó amb
el rol dels agents una vegada ja formats i la seva relació amb el
conjunt de l’estratègia. Més si és té en compte que la quarta opció
més votada també incideix en elements “posteriors” a la formació i
relacionats amb els vincles dels agents (l’enunciat és el següent: “Ha
de possibilitar que els individus participants mantinguin el contacte i
comparteixin informació i coneixements una vegada acabats els
cursos”).
Tenint en compte que a la primera fase de l’avaluació ja s’havia
detectat que el tipus de vincles una vegada acabada la formació podia
ser una temàtica rellevant, s’havia decidit incloure a l’enquesta una
sèrie d’interrogants sobre la temàtica. En primer lloc se’ls pregunta
directament pel tipus de relació que mantenen amb la Xarxa una
vegada acabada la formació. Els resultats són que un 57% afirma
sentir-se gens (22%) o no gaire (35%) vinculat a la Xarxa, mentre
que un 43% se sent proper (29%) o molt proper (14%) a la Xarxa.
Un percentatge força rellevant i sobre el qual reflexionarem a les
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conclusions del present capítol.
Les dues preguntes següents indaguen si els agents voldrien tenir un
paper més actiu en relació amb la Xarxa i, en cas que fos així, com
voldrien que fos. Respecte a la primera pregunta, un 72% voldria tenir
un paper més actiu en relació amb la Xarxa enfront d’un 28% que no
ho vol. Novament, un percentatge molt rellevant.
Quan se’ls pregunta de quina manera voldrien que fos aquest paper
més actiu, les respostes són les que es poden observar al gràfic
següent:
Si és que sí, de quina manera? (Escolliu-ne
dues)

En relació amb aquests resultats convé recordar que, des de
l’estratègia, es planteja que, una vegada feta la formació, els agents
es vinculin a través o bé d’una entitat membre de la Xarxa o bé com a
individus formalment adherits a la Xarxa. Però aquestes dues opcions
ocupen la tercera i quarta opció entre les preferències dels agents. En
canvi, les dues respostes més votades són el vincle a través del
territori
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i

internet.

Aquesta

és

una

qüestió

que

considerem

especialment rellevant i que reprendrem a les conclusions.
Seguint amb aquesta temàtica, es van formular algunes preguntes
més que aprofundeixen el nostre coneixement sobre aquesta qüestió.
Així, quan se’ls pregunta per l’opció d’“impulsar trobades presencials
entre la gent que ja hagi acabat la formació”, un 79% considera que
pot ser d’utilitat, un 17% que hauria de ser prioritari i un 4% que no
és d’utilitat. Som, per tant, davant un suport molt majoritari a
aquesta possibilitat. Així mateix, quan se’ls pregunta com haurien de
ser aquestes trobades, hi ha una clara aposta per “trobades centrades
a fomentar la interacció i l’intercanvi d’informació entre els agents
antirumors” (75%), molt per davant de les “trobades en què els
responsables de la Xarxa informessin del que fa la Xarxa” (15%) o
“trobades orientades a desenvolupar activitats lúdiques” (10%).
Igualment, quan se’ls pregunta per l’opció de disposar d’un espai a
internet

“on

intercanviar

informació

i

experiències

amb

altres

individus”, un 77% afirma que pot ser d’utilitat, un 22% que hauria de
ser prioritari i tan sols un 1%, que no és d’utilitat. La contundència en
la resposta a aquestes preguntes, juntament amb el fet que
coincideixin, en gran mesura, amb la de les entitats de la Xarxa
analitzades en el capítol anterior, fa que aquest sigui un tema que cal
tenir molt en compte.
Finalment, convé subratllar que també se’ls va preguntar pels
“butlletins informatius” que la Xarxa distribueix via correu electrònic
amb l’objectiu de saber si el rebien o no, i, si hi estarien interessats en
cas que no el rebessin. El resultat és que un 39% ja el rep enfront
d’un 61% que no el rep, i, que pràcticament tots el voldrien rebre.
Uns resultats que mostren clarament una voluntat d’augmentar el
contacte i el volum d’informació rebuda des de l’estratègia.
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Valoració de l’Estratègia BCN Antirumors i el seu impacte
Més enllà del que té a veure amb la seva formació com a agents
antirumors, és d’interès conèixer les seves opinions sobre la mateixa
Estratègia BCN Antirumors. Quan se'ls pregunta per la seva valoració
de la Xarxa, un 51% la considera positiva, un 46% molt positiva i
únicament un 3% en fa una valoració negativa. Quant a la seva utilitat
a l’hora de “difondre dades i discursos que puguin servir per
contrarestar els rumors”, un 59% la considera útil, un 29% molt útil i
un 12% no gaire útil. Igual que en el cas de les entitats adherides a la
Xarxa som davant d’una valoració clarament positiva.
Quan se’ls pregunta per “l’impacte de l’estratègia a l’hora de
contrarestar els rumors sobre la immigració”, un 56% reconeix un
impacte “considerable” (51%) o “elevat” (5%), mentre que un 43%
l’estima “baix” (42%) o “molt baix” (1%). Aquí podem observar
clarament més divisió d’opinions, tot i que amb un pes més gran dels
que consideren que l’estratègia sí que té un impacte a l’hora de
contrarestar els rumors.
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En termes generals, quin impacte creieu que té l'estratègia a l’hora de
contrarestar els rumors sobre la immigració?
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Igual que el cas de les enquestes a les entitats de la Xarxa, es
plantegen una sèrie de preguntes sobre la capacitat de l’estratègia
d’arribar a les persones susceptibles de creure’s i difondre els rumors.
En aquest sentit, quan se’ls pregunta si consideren que els materials i
les dades de l’estratègia arriben a persones que “participen i difonen
els rumors”, un 63% considera que sí que els arriben i un 37% que
no. Amb la voluntat d’afinar encara més aquesta pregunta se’ls
demanava pel “tipus de gent” a qui creuen que arriben principalment
els materials i les dades de l’estratègia. Les respostes són les
següents:
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A quin tipus de gent creieu que estan arribant totes les iniciatives i els
materials vinculats a la Xarxa?

Tal com es pot observar, un 64% considera que arriben “principalment
a

gent

ja

sensibilitzada

però

també

a

gent

que

no

estava

familiaritzada amb les dades i el discurs antirumors”, un 35%, que
arriben “només a gent ja prèviament sensibilitzada amb la temàtica”, i
un 1% que “arriben per igual a gent ja sensibilitzada i gent que no ho
estava”. És significatiu que aquestes respostes apuntin a una visió
més pessimista de l’impacte de l’estratègia que la que presenten les
entitats adherides a la Xarxa. No obstant això, convé indicar que quan
se’ls pregunta per la seva pròpia experiència hi ha una amplíssima
majoria (un 88%) que afirma que ells sí que han fet arribar materials i
dades a gent que no tenia cap coneixement ni vinculació amb
l’estratègia.

En

aquest

sentit,

aquesta

apreciació

diferent

de

l’efectivitat de la Xarxa com a conjunt davant la seva experiència
individual obre alguns interrogants que abordarem més endavant.
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Els materials i les eines de difusió de la Xarxa
Igual que en el cas de les entitats adherides a la Xarxa BCN
Antirumors, interessava saber el grau de coneixement que els agents
tenen dels diversos materials i eines de difusió de la Xarxa i l’ús que
en fan. En primer lloc, es pregunta quins recursos de la Xarxa
coneixen amb els resultats següents:
Quins dels recursos següents de la Xarxa coneixeu?

Alguns elements que cal destacar són el coneixement molt elevat de
la pàgina web de l’estratègia i del còmic Blanca Rosita Barcelona.
Igualment, resulta sorprenent que “únicament” un 77% afirmi
conèixer la Guia pràctica de l’agent antirumors, ja que implica que un
23% no coneix una eina bàsica per a la seva tasca com a agents
antirumors. D’altra banda, destaca el baix nivell de coneixement del
Facebook i el Twitter de l’estratègia. L’altíssim percentatge de
coneixement de la pàgina web (87%) mostra que no és un problema
d’accés a internet. Així mateix, si es té en compte que Facebook i
Twitter són dues eines a través de les quals es poden rebre
informacions i interactuar de manera quotidiana, i que anteriorment
els enquestats han manifestat amb rotunditat que consideren internet
un espai per impulsar per la comunicació entre els agents i que volen
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tenir més contacte amb l’estratègia, podem concloure que s’ha
detectat un baix ús d’unes eines amb una gran potencialitat.
Quant a l’ús d’aquestes eines per contrarestar els rumors, al gràfic
següent es pot comprovar com els % baixen de manera considerable
si es comparen amb els del seu coneixement. No obstant això, crida
l’atenció que els percentatges d’ús apuntats pels agents són força més
elevats que els de les entitats quan han contestat aquesta mateixa
pregunta. No s’aprecien diferències importants entre el que és el grau
de coneixement i l’ús de les diverses eines i recursos. Així mateix, en
l’àmbit de les xarxes socials és interessant observar com el Facebook
experimenta una important pujada alhora que Twitter es manté en
última posició.
Heu fet un ús d’aquestes eines per fer difusió i contrarestar els
rumors?

Quan se’ls pregunta per la seva utilitat (en aquest cas només poden
escollir-ne tres), destaca com els vídeos pugen molt a la llista mentre
que els power points i el còmic Blanca Rosita Barcelona experimenten
un descens important. Per la resta, la seva posició no presenta
variacions respecte als resultats als gràfics anteriors.
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Quins creieu que són de més utilitat? (Escolliu-ne
tres)

Igual que en el cas de les entitats i els individus adherits a la Xarxa
s’ha volgut preguntar específicament pels mitjans de comunicació.
Això és, si han vist o llegit notícies vinculades a la Xarxa, i, si n’han
fet ús per contrarestar els rumors. El resultat és que un 64% sí que
s’ha trobat amb notícies vinculades a la Xarxa i un 34% no ho ha fet
mai. En canvi, en termes del seu ús, la correlació s’inverteix, ja que
un 52% afirma no haver fet ús d’aquestes notícies amb l’objectiu de
contrarestar els rumors i un 48% sí que ho ha fet.
És interessant fer un cop d’ull, també, a la distribució entre notícies de
barri o locals i generalistes. A sota es presenten dos gràfics: un
mostra els percentatges de notícies vinculades a l’estratègia que han
vist o llegit, i l’altre, l’ús que se n’ha fet (dividits segons si han estat
mitjans locals, generalistes o tots dos).
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Heu vist o llegit notícies vinculades a la Xarxa en algun mitjà de
comunicació?

Heu fet ús d’aquestes notícies per difondre i contrarestar els rumors?

En relació amb els resultats d’aquests dos gràfics, trobem que hi ha un
nombre més gran d’agents que han trobat notícies sobre l’estratègia
als mitjans generalistes (pràcticament un 30%). És interessant veure
que aquest resultat és l’invers al de les entitats on hi havia una
lleugera majoria pels mitjans locals. No obstant això, a l’hora de
difondre el percentatge dels que han usat les notícies dels mitjans
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generalistes

baixa

de

manera

considerable

(17%)

i

se

situa

pràcticament al mateix percentatge que el dels mitjans locals. És a dir,
els agents es troben amb més notícies als mitjans generalistes però en
fan un ús proporcionalment baix.
Un altre punt d’interès és saber concretament a quins espais
incideixen els agents antirumors. Quan se’ls pregunta pels espais on
han incidit, resulta que un 69% apunta la “xarxa d’amistats i espais
d’oci”, un 60% el seu “entorn laboral”, un 53% el seu “entorn
familiar”, un 35% “interaccions a internet”, i un 31% “persones
desconegudes”. Un element observable és que si en el cas de les
entitats l’espai laboral era l’espai d’incidència per excel·lència, en el
cas dels agents ho són la xarxa d’amistats i espais d’oci (tot i que
l’entorn laboral es troba en segon lloc). També és destacable el fet
que, si bé els ítems “interaccions a internet” i “amb persones
desconegudes” reben els percentatges més baixos, tenen un pes força
més elevat que en el cas de les entitats.
En general, en quins àmbits heu intervingut aportant opinions i dades per contrarestar
els rumors?

70

D’altra banda, interessa saber no només on han intentat incidir per tal
de contrarestar els seus rumors, sinó també quina ha estat la seva
experiència respecte d’aquest tema. En aquest sentit, quan se’ls
pregunta quin és l’àmbit en què consideren que és més efectiva la
tasca d’aportar dades i opinions per contrarestar els rumors, els
resultats són els que mostra el gràfic següent.

D’acord amb la vostra experiència, en quins dos àmbits és més efectiva la tasca
d’aportar dades i opinions per contrarestar els rumors? (Escolliu-ne dues)

L’ordre apuntat és el mateix que el del gràfic anterior. És a dir, veiem
que la “xarxa d’amistats i oci” i “laboral” tenen un paper destacat com
a primera i segona opció, seguides de l’àmbit “familiar” i “internet”.
Finalment, la interacció amb persones desconegudes ocupa un últim
lloc destacat i confirmen les especials dificultats que té incidir en
aquests espais.
Per saber més sobre quina està sent la incidència dels agents, es
plantegen altres tipus de preguntes. Així, es pregunta si, en el cas
d’haver fet arribar materials i dades a gent que no tenia cap
coneixement ni vinculació amb l’estratègia, quina ha estat la reacció
de la gent. El resultat és que un 50% afirma: “En general s’han
mostrat receptius, però en alguns casos no”; un 27%: “La gran
majoria s’ha mostrat receptiva”, i un 23%: “En general no s’han
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mostrat receptius.” Igualment, quan se’ls pregunta si, sense ser ells
els difusors dels materials i les dades, s’han trobat altra gent que, per
altres vies, hagi sentit a parlar de la Xarxa o hagi rebut materials o
dades produïts per aquesta, les respostes són majoritàriament
afirmatives. Així, un 48% afirma que ha estat així en uns pocs casos,
un 27% en bastants casos i un 3% en molts casos. Per contra,
únicament un 23% no s’ha trobat mai amb persones que, pel seu
compte, hagin entrat en contacte amb la Xarxa i els seus materials.
Per acabar, i a fi e millorar la tasca de la Xarxa, se’ls pregunta pels
rumors que caldria incorporar o treballar més intensament. El resultat
és que, igual que en el cas de les entitats, una majoria aposta pels
rumors vinculats a qüestions d’“inseguretat ciutadana” (70%) i un
63% pels rumors vinculats a qüestions de religió (especialment la
islamofòbia).
Quins rumors i prejudicis creieu que s’han d’incorporar o treballar
més intensament per part de la Xarxa?
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5.3 Conclusions sobre els agents antirumors
Els agents són una figura clau de l’estratègia, ja que són els qui han
d’incorporar i difondre en el seu dia a dia les dades i els arguments de
l’estratègia. La formació d’agents antirumors és clau perquè la difusió
de l’estratègia no pertoqui de manera exclusiva al binomi institucióentitats. Els agents poden ser considerats la tercera pota de
l’estratègia (ajuntaments-entitats-agents) i una peça clau en l'objectiu
d’arribar més enllà dels cercles “ja sensibilitzats” amb la temàtica
immigratòria. En aquest sentit, és una figura que, en estar fortament
dissociada de l’àmbit institucional, es pot presentar amb més
credibilitat davant la ciutadania.

Valoració de l’impacte de l’Estratègia BCN Antirumors
Els agents ocupen una posició ambivalent en relació amb el conjunt de
l’estratègia. En formen part però al mateix temps no tenen un vincle
formal com el de les entitats. En aquest sentit, la seva valoració sobre
el funcionament i l’impacte de l’estratègia pot ser de gran interès.
En primer lloc hem vist que, igual que les entitats, els agents fan una
valoració global de l’estratègia clarament positiva i la consideren,
també, d’utilitat. No obstant això, les respostes són molt més
matisades quan es concreta en termes d’impacte. En relació amb si
els materials arriben a persones que “participen dels rumors i els
difonen”, un 63% afirma que sí i un 37% que no. Al mateix temps,
però, un 64% afirma que el discurs antirumors arriba principalment a
gent ja sensibilitzada (tot i que també a gent que no ho estava), i, fins
a un 35% considera que únicament arriben a gent ja prèviament
sensibilitzada

amb

la

temàtica.

Un

percentatge

certament

considerable. Així mateix, un 56% creu que l’estratègia té un impacte
“considerable” o “elevat”, mentre que un 43% l’estima baix o molt
baix.
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Aquests percentatges mostren, des del nostre punt de vista, més
pessimisme a l’hora de valorar l’impacte global de l’estratègia que el
que és la postura de les entitats. No obstant això, al mateix temps,
hem trobat indicis que apunten que els agents semblen tenir una bona
valoració i experiència respecte a la seva pròpia activitat individual de
lluita contra els rumors. I és que un 88% afirma que ells sí que han
fet arribar materials i dades a gent que no tenia cap coneixement
d’aquestes dades. Així mateix, un 77% afirma que la gent que han
abordat s’ha mostrat receptiva, i, quan se’ls pregunta si, sense ser ells
els difusors dels materials i les dades, s’han trobat altra gent que, per
altres vies, hagi sentit a parlar de l’estratègia o hagi rebut materials o
dades produïts per aquesta, un 78% respon que sí.
D’altra banda, quan se’ls pregunta pels espais on han incidit amb el
discurs antirumors i on creuen que ha estat efectiu, els resultats són
els següents. El 69% dels enquestats afirma haver incidit en la seva
xarxa d’amistats i un 59% considera que és un espai on la seva
actuació ha estat efectiva. En l’àmbit laboral la incidència és del 60% i
la percepció d’efectivitat del 51%, a l’entorn familiar és 52% i 40%,
respectivament, a internet és 35% i 32%, i finalment, al carrer amb
desconeguts, és 30% i 18%.
Valoració dels materials i les eines de l’estratègia antirumors
Les respostes als agents a les preguntes sobre el seu coneixement, ús
i valoració del conjunt d’eines de què disposa l’estratègia antirumors
confirmen els patrons que ja hem esmentat en relació amb la
valoració de les entitats, cosa que reforça el que hem presentat al
capítol anterior. En aquest sentit, voldríem destacar que la pàgina web
és invariablement assenyalada com l’ítem més conegut i, encara més
important, com el que més s’usa i es considera més efectiu. Una dada
que torna a posar de manifest la potencialitat d’internet i destaca el
contrast amb els perfils de Twitter i Facebook, que novament ocupen
les darreres posicions de la llista (tot i que el perfil de Facebook
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experimenta un increment significatiu quant al seu ús).
Quant a les notícies de l’estratègia a la premsa, trobem diversos
aspectes per destacar. En primer lloc troben i usen aquestes notícies
en menor mesura que en el cas de les entitats. Sembla lògic que les
entitats tinguin més capacitat d’accedir a aquest tipus de notícies. No
obstant això, considerem que pels agents hauria de ser del màxim
interès conèixer aquestes notícies i que és una de les eines que ells,
de manera individual, podrien usar amb més efectivitat. Quant a les
diferències entre premsa local i generalista, resulta que han trobat
força més notícies a la premsa generalista. Novament, sembla lògic
que en l'àmbit individual hi hagi una exposició més gran a la premsa
generalista que no pas a la local. No obstant això, ens trobem que a
l’hora de fer difusió en fan un ús proporcionalment baix i l’utilitzen en
uns percentatges molt similars als de la premsa local.

Les relacions entre els agents i el conjunt de l’estratègia antirumors
El treball desenvolupat al llarg de l’avaluació ens porta a concloure
que el principal tema que cal abordar en relació amb els agents
antirumors és el de la seva relació amb el conjunt de l’estratègia una
vegada han acabat la seva formació. És una qüestió central no només
perquè així ho han apuntat ells a través de diferents respostes, sinó
també perquè entenem que és un fet que condiciona tota la seva
capacitat d’incidència com a agents antirumors.
Els agents antirumors fan una valoració positiva de la formació rebuda
i responen que la consideren “útil”. De fet, en gran part les seves
crítiques tenen a veure amb qüestions de forma i no de continguts de
la formació. En aquest sentit, un 68% indica que canviaria “certes
coses” de la formació. Quan se’ls pregunta per quines coses cal
canviar, creuen que cal incidir de manera prioritària en el fet que els
agents tinguin un vincle més gran una vegada acabada la seva
formació. Igualment, una de les opcions que també rep suports és la
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que sosté que els agents han de poder compartir informació i
experiències entre ells una vegada acabada la formació. Recordem
que fins a un 57% dels agents afirma sentir-se gens o no gaire
vinculat a l’estratègia, un 72% voldria tenir un paper més actiu i un
61% afirma que no rep el butlletí de l’estratègia i el voldria rebre.
Una vegada constatada aquesta mancança, l’avaluació ha explorat
vies per millorar aquesta situació. Quan se’ls pregunta sobre l’opció de
fer trobades presencials i tenir un espai a internet on poder estar en
contacte amb altres agents, la resposta afirmativa és encara més
contundent que en el cas de les entitats. I, novament, trobem un clar
suport a la idea que han de ser “trobades centrades a fomentar la
interacció i l’intercanvi d’informació entre els agents antirumors”, i no
trobades en què l’Administració “informa” els agents sobre les seves
activitats. Igualment, quan se’ls pregunta de quina manera voldrien
tenir un rol més actiu en l’estratègia, les respostes més votades són
vincular-se a activitats que es desenvolupin al seu àmbit territorial de
proximitat, i, ser més actius en l’àmbit d’internet i les xarxes socials.
En canvi, les opcions de vincular-se a través o bé d’una entitat
membre de la Xarxa o bé com a individus formalment adherits a la
Xarxa queden en tercera i quarta opció.

Tal com hem assenyalat prèviament, la rellevància d’aquest fet és que
aquestes dues últimes opcions són les vies d’adhesió que, fins ara, ha
previst l’estratègia. Aquesta aposta de l’Oficina Tècnica té la seva
lògica. Es tracta d’intentar que els agents es vinculin a un engranatge
que ja està establert i funciona (l’adhesió individual a la Xarxa o el
treball a través de les diverses entitats). No obstant això, la principal
conclusió de l’avaluació en aquest punt és que aquesta via no està
funcionant i que els agents sí que tenen voluntat de vincular-se més
però necessiten unes vies específiques per fer-ho.16 En concret,
considerem que els agents estarien reclamant dues coses que tenen
un rerefons similar però que es poden concretar de manera diferent.
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Una és tenir algun tipus de vincle directe amb l’estratègia que els faci
estar més actius i informats. La segona és més una necessitat
personal d’estar en contacte amb altres agents, per intercanviar
informacions i experiències davant un fenomen i una tasca de gran
dificultat com és contrarestar els rumors.

Reflexions finals
Un primer element que voldríem esmentar és que creiem que és
necessari plantejar quina pot ser la relació entre el major pessimisme
respecte als resultats globals de l’estratègia i la desconnexió d’una
part important dels agents respecte a l’estratègia. Encara més si
tenim en compte que la seva percepció d’efectivitat personal és força
elevada. Resulta difícil saber amb les dades de què disposem quina és
la relació entre aquestes tres variables. No obstant això, considerem
que és un element per explorar de cara al futur de l’estratègia.
D’altra

banda,

volem

destacar

que,

tal

com

hem

assenyalat

anteriorment, el perfil dels assistents a la formació ha evolucionat i
s’ha incrementat el nombre de persones que no pertanyen a cap
entitat. Aquest fet aprofundeix en la problemàtica del vincle amb
l’estratègia que estem descrivint, o bé, pot estar al darrere del fet que
un nombre considerable d’agents no ha trobat la manera de vincularse de manera més activa amb l’estratègia o no vol que aquest vincle
passi per les entitats adherides a la Xarxa.

16
No volem deixar de dir que el que estem apuntant aquí sembla haver estat
intuït per l’Oficina Tècnica de l’Estratègia, ja que s’estan fent passes per abordarho. En aquest sentit cal entendre el treball per establir una “territorialització” de
l’estratègia.
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6. El Catàleg d’Activitats Antirumors
Des dels seus inicis l'estratègia ha desenvolupat un gran nombre
d'activitats per divulgar els seus coneixements i materials. Així
mateix, des del 2012 hi ha un Catàleg d’Activitats Antirumors que ha
servit per agrupar i difondre les diverses propostes d’activitats. Aquest
catàleg va entrar en funcionament al juny del 2012 i agrupa un ampli
ventall d’activitats. Les activitats estan adreçades al conjunt de la
ciutadania però també n’hi ha que s’adrecen de manera específica a
determinats

perfils

de

població

(joves,

gent

gran,

etcètera).

Igualment, les diverses activitats es poden diferenciar segons el tipus
d’eina d’intervenció utilitzada (audiovisual, teatre, música, etcètera).
Pel que fa als objectius del catàleg, des de l’Oficina Tècnica de
l’Estratègia s’indica que són els següents:
"(...) recollir activitats de sensibilització i educació ciutadana per
lluitar contra els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural, i
posar-les gratuïtament a disposició de les entitats, els serveis i els
equipaments de Barcelona que vulguin treballar per la convivència
intercultural i la cohesió social.”17
Igualment, és important tenir en compte que el catàleg respon a una
demanda de les entitats adherides a la Xarxa Antirumors. Aquestes
demanaven tenir una eina potent per arribar als ciutadans que no
pertanyen a cap tipus d’entitat i que, a priori, no estan sensibilitzats
amb el discurs i les dades de l’estratègia antirumors.
El catàleg d’activitats s’ha implementat durant dos anys, el 2012 i el
2013. Cada any té les seves pròpies característiques i les seves dades
s’han recollit a dues memòries anuals. A continuació farem una anàlisi
per separat dels dos anys. Una vegada fet això passarem a analitzar
els resultats de l’enquesta contestada per les persones de
17
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Memòria 2012 del Catàleg d’Activitats Antirumors.

referència de les entitats que han sol·licitat alguna de les activitats del
catàleg.
6.1 Valoració de la implementació del catàleg d’activitats
A les entrevistes fetes a diferents entitats integrants de la Xarxa BCN
Antirumors, es va comprovar que tant el catàleg en si com les
activitats que incorpora reben una valoració positiva per part
d’aquestes entitats. No obstant això, a les entrevistes hi ha una certa
coincidència a voler ressaltar alguns aspectes que es considera que
han de ser fonamentals en la forma de concebre i implementar el
catàleg d’activitats. Les seves propostes es resumeixen en dues idees:
que les activitats siguin com més aplicades o pràctiques millor, i, que
hi hagi una tasca específica de buscar un determinat perfil d’assistents
a les activitats.
En relació amb la primera qüestió, es considera que l’activitat no s’ha
de centrar en un abordatge teòric a la matèria. El pes de l’activitat ha
d’estar en el treball pràctic i a través d’ell difondre els coneixements i
els valors vinculats a l'estratègia. Igualment, s’apuntava també la
necessitat que hi hagi sempre una sessió de retorn-reflexió, que és on
realment es pot anar més enllà i treballar de manera útil el tema dels
rumors. En relació amb la segona reflexió, s’apunta el temor que si les
activitats s’anuncien de manera genèrica, sense buscar un target de
població específic, els assistents seran persones “ja sensibilitzades”.
En aquest sentit, es considera que, en la mesura del possible, cal anar
a buscar un determinat perfil de gent que en circumstàncies normals
no assistiria a aquestes activitats. En aquesta mateixa línia, s’apunta
que cal fer les activitats a espais que facilitin el contacte amb aquest
perfil de població (espais d'educació no formal, etcètera).
És important assenyalar que aquestes dues qüestions ja han estat
incorporades i reforçades per part de l’Oficina Tècnica de l’Estratègia.
No obstant això, la importància que li concedeixen les entitats fa que
calgui seguir buscant vies per assegurar que s’apliquen de manera
efectiva.
79

Resultats del catàleg d’activitats 2012
Al llarg de l’any 2012 es van rebre 89 sol·licituds per a alguna de les
activitats ofertes en el marc del catàleg d’activitats. D’aquestes
sol·licituds se’n van acceptar 65 i un total de 2.440 persones van
participar en alguna d’aquestes activitats. En relació amb aquestes
dades, és important tenir en compte que les activitats del catàleg es
van posar en marxa al juny del 2012, per la qual cosa serien sis o set
mesos els que realment ha estat en funcionament.
Per tal de recollir informació sobre el desenvolupament de les
activitats del catàleg, l’Oficina Tècnica de l’Estratègia Antirumors ha
creat una sèrie de fitxes d’avaluació. Hi ha una fitxa específica per a
les entitats que han sol·licitat l’activitat, una altra per a les entitats
que han dut a terme l’activitat (entitats “dinamitzadores”) i, finalment,
una per als assistents a l’activitat (hi ha una fitxa per als assistents a
activitats adreçades a la població jove i una altra per a la població
general).
El primer element que ens sembla destacable és el grau de resposta a
les fitxes. En el cas de les entitats que havien sol·licitat l’activitat en
van contestar 55, i 60 en el cas de les entitats dinamitzadores. Si
tenim en compte que el total d’activitats desenvolupades va ser de 65,
podem dir que és un grau de resposta força elevat. La situació és
diferent pel que fa a les persones que han participat en l’activitat.
D’aquestes se’n van recollir un total de 359 (239 de joves i 120 de la
població general). Tot i que cal tenir en compte que només es passava
la fitxa als assistents a activitats fetes en espais tancats (els espais
oberts tenien una dificultat logística més gran) i que passar una
enquesta manual és sempre difícil, és un volum més aviat reduït si es
té en compte que van participar 2.440 persones a les activitats.
A partir d’aquí, existeixen algunes dades d’interès sobre el perfil
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sociodemogràfic dels assistents. En primer lloc trobem que, del total
de participants, un 21% eren joves, un 25% gent gran i un 54%
adults. Així mateix, del total de participants un 55% eren dones i un
5% homes. Aquesta és una distribució per sexes molt més equilibrada
que la que hem vist al capítol anterior amb els agents antirumors. No
obstant això, cal tenir en compte la desagregació d’aquestes dades
per franges d’edat. Resulta que hi ha una important diferència entre el
que és la població jove i la resta de participants. Entre els joves les
xifres són “favorables” als homes amb un 55% d’homes i un 44% de
dones. En canvi, entre la població adulta els percentatges són
clarament favorables a les dones amb un 68% de dones i un 22%
d’homes (un 10% no respon).
L’explicació segurament es troba en el fet que la gran majoria
d’activitats per a joves són activitats concertades amb instituts i, per
tant, hi ha un equilibri natural entre homes i dones. En canvi, a les
activitats per a adults són aquests els que de manera “voluntària”
s’han d’inscriure. Un fet que ens porta a concloure que, igual que en el
cas dels agents antirumors, l’estratègia té dificultats per atraure
homes d’edat adulta a les seves activitats. Finalment, un 63% dels
participants eren de nacionalitat espanyola i un 37% no ho eren. Si bé
aquest és un percentatge de població no espanyola força elevat,
l’explicació podria ser la mateixa que en el cas de la distribució segons
sexe (pes de la població jove en edat escolar).
Una altra dada d’interès és qui demana i on es fan les activitats. En
aquest sentit trobem que les demandes es poden ordenar amb la
tipologia i percentatges següents sobre el total:
Equipaments i serveis municipals (32%)
Centres educatius (escoles d’adults, instituts, etcètera) (29%)
Entitats de la Xarxa BCN Antirumors (21%)
Altres entitats de la ciutat (16%)
Espais juvenils (2%)
Tal com es comenta a la mateixa Memòria 2012 del catàleg, és molt
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interessant

comprovar

que

les

entitats

adherides

a

la

Xarxa

representen únicament el 21% del total de sol·licitants. Això confirma
que, a través del catàleg, l’estratègia està arribant a uns espais i un
teixit associatiu que van més enllà del que representa la Xarxa
Antirumors.
Una última dada rellevant té a veure amb la distribució territorial de
les activitats. Un dels objectius que es va establir al Pla d’acció 20122014 era la territorialització de l’estratègia, per la qual cosa és
interessant veure l’impacte i la distribució territorial del catàleg. En
aquest sentit, destaca que hi ha una important concentració de les
activitats a tres districtes de la ciutat: Ciutat Vella (20%), Nou Barris
(20%) i Sant Martí (18%). D’altra banda, destaca la molt baixa
activitat als districtes de Gràcia, Sarrià - Sant Gervasi i les Corts.
A les fitxes de valoració de les activitats també es plantejaven una
sèrie de preguntes que tractaven de recollir l’opinió dels participants
sobre diferents aspectes. Una primera pregunta bàsica era la de la
seva valoració global de l’activitat. El resultat és clarament positiu,
amb un 87% de respostes que la qualifiquen de “molt o bastant
bona”. Igualment, el 100% considera que l’activitat “ha assolit el
missatge

de

transmetre

els

missatges

antirumor”.

Entre

els

participants, tant joves com adults, hi ha un altíssim percentatge que
considera que és necessari lluitar contra els rumors i un 90% del total
de participants respon que li agradaria tornar a participar en una
activitat d’aquest tipus. Pel que fa a les entitats que havien sol·licitat
l’activitat, un 99% la qualifiquen com a útil. No obstant això, indiquen
la necessitat de desenvolupar un treball sostingut en el temps i no
deixar que l’activitat sigui una incursió puntual en la temàtica dels
rumors.
Els resultats de la valoració són certament molt positius. Tant entre
els participants (població jove i adulta), com entre les entitats que
havien
82

sol·licitat

l’activitat.

Dit

això,

és

precisament

aquesta

unanimitat en la valoració el que ens fa pensar que cal aprofundir en
el coneixement del que és la posada en pràctica del catàleg
d’activitats. És per aquest motiu, entre altres, que es va decidir fer
l’enquesta sobre el catàleg d’activitats que comentarem a l’apartat
següent.
Resultats del catàleg d’activitats 201318
El catàleg 2013 ha estat actiu d’abril a desembre d’aquest any. En
aquest sentit, cal tenir en compte que les dades que presentem
equivalen a 9 mesos de funcionament del catàleg (2 més que el
2012). El nombre d’activitats ofertes pel catàleg ha estat de 36 (13
més que el 2012). Igual que el 2012, les activitats es poden subdividir
segons les franges d’edat a les quals anaven dirigides. No obstant
això, a banda de les activitats per a “joves”, “adults” i “gent gran” que
ja s’oferien l’any anterior, s’han incorporat unes activitats de tipus
“infantil”.
Al llarg d’aquests nou mesos s’han rebut 123 sol·licituds d’activitats
del catàleg i s’han acabat fent 88 activitats que han comportat la
participació de 3.929 persones. En comparació amb el 2012, el
nombre d’activitats realitzades s’ha incrementat en un 23%. Si es té
en compte que aquest any hi ha hagut dos mesos de més podem
concloure que el volum d’activitats ha estat similar al del 2012. En
canvi, el nombre de participants ha experimentat un creixement
significatiu, de 2.440 a 3.929.
Pel que fa a la distribució de participants segons edats, els resultats
mostren que un 22% eren públic infantil, un 24% joves, un 50%
adults i un 4% gent gran. Aquests percentatges mostren variacions
18
Els resultats que presentem aquí formen part d’un informe previ a la
Memòria del catàleg d’activitats 2013. En aquest sentit, no hi ha el mateix volum
de dades presentades pel que fa a la Memòria 2012.
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significatives en relació amb el 2012. El pes de la gent gran ha passat
de suposar el 25% a ser el 4%, els joves han passat del 24% al 21%,
i, els adults, del 54% al 50%. Lògicament, aquests percentatges s’han
vist afectats per la irrupció d’una nova categoria com és la “infantil”,
que ha acaparat el 22% del total de participants.
Quant a la distribució per sexe, un 65% dels participants han estat
dones, un 29% homes i un 6% no han contestat. Si tenim en compte
que el 2012 el pes de les dones era del 55%, això significa que el seu
predomini s’ha incrementat. I, novament, és necessari mirar les
diferències per edats, ja que entre els joves hi havia una majoria
d’homes (54%), la qual cosa porta a la conclusió que hi havia un
enorme desequilibri a favor de les dones en les franges d’edat adulta i
de gent gran.
La distribució per nacionalitat mostra que un 69% eren de nacionalitat
espanyola, un 22% estrangers i un 9% no han contestat. Això mostra
un descens de la població no espanyola, que ha passat de representar
el 37% durant el 2012 al 22% el 2013. Un descens remarcable si
tenim en compte que un dels objectius marcats al Pla d’acció 20122014 era fer arribar l’estratègia a població de nacionalitat no
espanyola. Així mateix, aquesta dada és encara més significativa si
tenim en compte que la població estrangera té el seu principal pes
entre la població jove (on representa el 33% del total), cosa que
mostra les dificultats de l’estratègia per arribar a població adulta de
nacionalitat no espanyola (i encara més si són homes). Si mirem les
xifres de persones de nacionalitat no espanyola veiem que la gran
majoria prové de l’Amèrica Llatina. La qual cosa mostra que, igual que
succeeix en el cas dels agents, les activitats del catàleg tenen
dificultats per atraure població de països com la Xina, el Pakistan o el
Marroc.
La distribució territorial per districtes de la ciutat de Barcelona és la
següent: Ciutat Vella, 26%, Horta-Guinardó, 18%, Nou Barris, 15%.
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Si tenim en compte que el 2012 la distribució va ser Ciutat Vella
(20%), Nou Barris (20%) i Sant Martí (18%), més enllà dels canvis en
la distribució dels percentatges per districtes, destaca que els tres
principals districtes acaparen un 59% del total d’activitats davant el
68% del 2012.
Quant a qui demana les activitats, un 41% han estat ”serveis i
equipaments municipals” (32% el 2012), un 32% centres educatius
(29%) i un 21% entitats de la ciutat (37% el 2012). Quant a l’espai
físic on s’han desenvolupat les activitats, les tres principals ubicacions
han estat instituts (31%), centres cívics i casals de barri (19%), i, al
carrer (14%).

6.2 Enquesta a les entitats sol·licitants del catàleg
d’activitats antirumors
A fi d’avaluar el funcionament del catàleg d’activitats i extreure
conclusions per millorar-lo, es va decidir passar una enquesta a les
persones de referència de totes les entitats que haguessin sol·licitat i
desenvolupat una de les activitats del catàleg. Es va estimar que
aquestes persones tenien una experiència i informació d’interès sobre
el desenvolupament de l’activitat però també sobre el treball de la
seva entitat en relació amb la temàtica dels rumors. En aquest sentit,
és important tenir en compte que moltes de les entitats que han
sol·licitat una activitat no pertanyen a la Xarxa Antirumors i tenen, per
tant, una altra perspectiva respecte d'això. Pel que fa a les preguntes
de l’enquesta, igual que en les enquestes anteriors, es dedica una
atenció especial al que és el mateix catàleg d’activitats, però també es
pregunta per qüestions més generals relacionades amb l’estratègia
antirumors. Finalment, cal dir que un total de 44 enquestes es van
contestar correctament.
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El primer que farem és abordar la valoració que es fa des de les
entitats de l’oferta d’activitats del catàleg. Així, trobem que aquesta
oferta rep una valoració clarament positiva, amb un 53% que
assenyala que la considera “molt positiva” i un 43% “positiva”. Així
mateix, quan se’ls pregunta si troben a faltar “algun tipus d’activitat al
catàleg”, un 51% apunta que “no especialment” (una xifra molt
elevada) i la resta sí que contesta alguna de les opcions de millora
que es presentaven a la pregunta. Tal com es pot comprovar al gràfic,
entre els que sí que voldrien incorporar altres tipus d’activitats
destaca especialment que un 20% aposta per “activitats vinculades a
sectors específics: educació, sanitat, comerç” i un 18% per “activitats
vinculades a problemàtiques de gènere”.
Trobeu a faltar algun tipus d’activitat al catàleg?

A continuació es recull una sèrie de preguntes que tenien com a
objectiu explorar l’opinió de les entitats sobre l’activitat específica del
catàleg que havia estat sol·licitada per la seva entitat. En primer lloc
convé destacar que la valoració global sobre el desenvolupament de
l’activitat sol·licitada és molt positiva, amb un 56% que la valora de
manera “molt positiva” i un 44% “positiva”. Pel que fa a la valoració
feta pels participants a l’activitat, es considera que aquests l’han
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valorat de manera positiva (60%) o molt positiva (37%). Així mateix,
quan se’ls pregunta si consideren que l’activitat és una “eina de
sensibilització útil en relació amb els rumors”, un 49% ha afirmat que
“sí, del tot” i un 49%, “sí, fins a cert punt”. Igualment, quan se’ls
pregunta si és una “eina que contribueix a lluitar contra els rumors”,
fins a un 98% afirma que sí. Finalment, se’ls preguntava si les
activitats del catàleg són una bona eina per treballar temàtiques que
habitualment són “difícils de treballar com a entitat” i totes les
respostes han estat afirmatives. En definitiva, som davant uns
altíssims

percentatges

d’aprovació

del

que

ha

estat

la

seva

experiència amb el catàleg.
La preguntava següent tractava de copsar exactament quin tipus
d’efecte pot haver tingut l’activitat sobre els participants en relació
amb els rumors. Com veiem, hi ha una forta divisió d’opinions sobre
els efectes de l’activitat. En tot cas queda clar que hi ha la percepció
que les activitats serveixen perquè els participants tinguin més eines a
l’hora d’enfrontar-se amb els rumors sobre la població immigrada.
Quins efectes creieu que pot haver tingut l’activitat del catàleg que
heu realitzat?
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Un element que ens semblava de màxim interès era saber quin era el
perfil dels assistents i quin podia ser l’efecte de l’activitat sobre ells
una vegada aquesta hagués acabat. Respecte al perfil dels assistents,
tal com es veu al gràfic, un 44% sosté que eren majoritàriament
persones “no sensibilitzades”, un 40% que era una combinació de
persones sensibilitzades i no, i, un 16% que eren majoritàriament
persones “ja sensibilitzades”. Som, per tant, davant unes activitats
que es considera que arriben més a persones no sensibilitzades que a
les que ja ho estan. Aquesta és una dada certament rellevant. Més si
tenim en compte que a les enquestes anteriors (entitats i agents) la
percepció era que l’estratègia sí que arribava a persones no
sensibilitzades però en menor mesura que a les ja sensibilitzades.
Quin tipus de públic creieu que ha participat a les activitats
desenvolupades per la vostra entitat?

Interessava saber també si les activitats poden tenir l’efecte de, més
enllà de la mateixa activitat, fer créixer l’interès dels participants en
les dades i les eines antirumors. En aquest sentit, quan se’ls
preguntava si s’havien trobat amb participants que, una vegada feta
l’activitat, s’haguessin mostrat interessats a “seguir informant-se i
formant-se
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sobre

la

temàtica”, un 33% ha afirmat que sí i un 77% que no. Tot i que una
majoria no s’ha trobat amb gent interessada, creiem que un 33% és
una xifra significativa. Encara més si tenim en compte que, com s’ha
comprovat al gràfic anterior, un alt percentatge dels participants eren
persones “no sensibilitzades”.
Per aprofundir en el coneixement del tipus de gent que atreu les
activitats del catàleg, es pregunta pel tipus de relació que tenien els
participants amb l’entitat que ha sol·licitat l’activitat. Tal com es pot
veure al gràfic següent hi ha una considerable diversitat de situacions.
La resposta principal ha estat que era gent propera a l’entitat en
qüestió (45%). No obstant això, un 33% indica que hi havia tant gent
propera com gent que no ho era i un 21% que la majoria era gent
amb qui no es tenia un contacte previ.
Quina relació tenien els participants amb la vostra entitat?

Tenint en compte l’experiència dels enquestats a organitzar activitats
del catàleg es va considerar d’interès preguntar quines vies de difusió
s’havien mostrat més eficaces per donar a conèixer les activitats
desenvolupades. Els resultats són certament significatius (vegeu
gràfic), ja que fins a un 63% contesta internet com la via més
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eficaç davant un 23% que aposta pel contacte personal (boca-orella).
Aquesta bona valoració d’internet com a eina de difusió és encara més
rellevant si recordem el que hem dit en capítols anteriors sobre
internet com una peça clau per al futur desenvolupament de
l’estratègia.
A partir de la vostra experiència, quina via de difusió considereu més
eficaç per difondre les activitats del catàleg?

Un element que interessava especialment abordar era l’impacte de
l’activitat a la mateixa entitat i entorn. En aquest sentit, el gràfic que
es mostra a continuació implica un impacte força elevat, ja que tan
sols un 16% considera que no ha tingut cap efecte més enllà de la
mateixa activitat. En canvi, un 51% considera que ha servit per
reforçar el treball que ja estaven fent en aquest àmbit i un 33% creu
que ha servit per incorporar aquesta temàtica a la seva agenda de
treball. Aquest és, sens dubte, un dels principals resultats de
l’enquesta, ja que mostra que els efectes del catàleg no s’han de
mesurar únicament en funció de l’impacte sobre els ciutadans que
participen a les activitats, sinó que també està tenint un impacte
(positiu pel que fa als objectius de l’estratègia antirumors) sobre
entitats externes a la Xarxa Antirumors. Està servint, en definitiva,
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perquè entitats no directament implicades en l’estratègia reforcin o
incorporin aquesta temàtica en la seva agenda de treball.
Quin efecte ha tingut sobre la vostra entitat el fet d’haver dut a terme
aquesta activitat?

Un altre element d’interès era saber quin era el seu coneixement i
contacte amb el que és el conjunt de l’Estratègia BCN Antirumors. En
primer lloc, l’enquesta ha mostrat que un 33% de les entitats ha
conegut l’existència de l’Estratègia BCN Antirumors a partir del catàleg
d’activitats (un 67% ja la coneixia). Així mateix, un 90% afirma que
arran de l’activitat desenvolupada ha augmentat el seu interès per
tenir més contacte amb l’estratègia, i, quan se’ls pregunta de quina
manera voldrien que es concretés aquesta major relació, veiem al
gràfic següent que hi ha una clara majoria que aposta per rebre més
informació dels diversos recursos disponibles (un 55%).
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Com us agradaria tenir una relació més gran amb l’Estratègia BCN
Antirumors?

Aquesta

demanda

de

més

informació

dels

diversos

recursos

disponibles és coherent amb els resultats de la pregunta sobre el grau
de coneixement de les eines i els recursos de l’estratègia. Tal com es
pot comprovar al gràfic següent, els percentatges de coneixement són
més aviat reduïts, la qual cosa indica que hi ha un ampli camp per
córrer quant a la difusió i el coneixement de les eines antirumors
impulsades per l’estratègia.
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Quins dels recursos següents de la Xarxa coneixeu?

Finalment, interessava saber si les activitats tenien un efecte sobre els
membres de les entitats sol·licitants i entre altres entitats que, fins
aquell moment, no havien tingut contacte amb l’estratègia. El resultat
és que un 53% dels enquestats afirma que, a partir de l’activitat,
membres de l’entitat “s’han informat i han utilitzat els recursos de
l’Estratègia BCN Antirumors”. Aquesta xifra mostra que també en
l'àmbit individual les activitats tenen un efecte que va més enllà del
que pugui aconseguir la mateixa activitat en si. Així mateix, un 37%
afirma que, a partir de l’activitat desenvolupada, han entrat en
contacte amb altres entitats que ja treballen o volen treballar aquesta
temàtica. Finalment, un 56% de les entitats afirma haver fet arribar
informació sobre el catàleg a altres entitats per tal que “s’animin a fer
ús del catàleg”. Unes dades que mostren que una part significativa de
les
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entitats

poden

passar

a

ser

agents

actius

i

autònoms en la difusió d’informació sobre l’Estratègia BCN
Antirumors.

6.3 Conclusions del Catàleg d’Activitats Antirumors
A continuació apuntarem les principals conclusions del capítol dedicat
al catàleg d’activitats de l’estratègia antirumors. En primer lloc,
presentarem les conclusions a partir de les dades extretes de les
memòries 2012 i 2013 del catàleg d’activitats, i, tot seguit, els
resultats de l’enquesta.
L’anàlisi de les dades de les memòries del catàleg d’activitats ens
aporten algunes dades d’interès que convé ressaltar. En primer lloc,
constatem com entre els anys 2012 i 2013 s’ha produït un increment
significatiu en el nombre de participants a les activitats. Si bé el
nombre d’activitats s’ha incrementat de manera proporcional al temps
en què el catàleg ha estat actiu (el 2013 han estat dos mesos més),
en termes de participants les xifres s’han disparat. Som, per tant,
davant un clar increment en la capacitat del catàleg d’arribar a la
ciutadania.
Però, a quin tipus de ciutadans arriba és una pregunta fonamental que
cal respondre. En aquest sentit, hem vist com el 2013 la principal
franja d’edat han estat els adults (54%), seguits dels infants (22%),
joves (21%), i, finalment la gent gran (4%), que ha experimentat un
fort descens respecte al 2012 (25%). Pel que fa a la distribució per
sexe, hem vist que les activitats arriben a un percentatge més alt de
dones que d’homes. És més, les diferències entre sexes s’han
accentuat amb el temps, ja que les dones han passat de representar
el 55% del total al 65% del 2013. Una tendència encara més
preocupant si tenim en compte que el percentatge d’homes baixa
encara més si mirem específicament la franja de la població adulta (la
majoritària). En aquesta mateixa línia, el catàleg presenta una
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línia descendent quant a la seva capacitat d’atraure població no
espanyola (un dels objectius del Pla d’acció 2012-2014). Així, si el
2012 la població no espanyola va representar el 37% del total, el
2013 ha baixat fins al 22%. I, novament, entre la població adulta els
percentatges

de

població

estrangera

són

encara

més

elevats.

Finalment, cal assenyalar que entre la població estrangera hi ha un
predomini clar de la població provinent de l’Amèrica Llatina i una
dificultat més gran per atraure participants de la Xina, el Pakistan o el
Marroc.
En definitiva, el perfil principal de població que atreu el catàleg és
d’una dona (autòctona) d’edat adulta, i el perfil que més dificultats
presenta és l’home (estranger) d’edat adulta. Un fet que el pas del
temps sembla estar consolidant més que alleugerint i que coincideix,
en part, amb el perfil dels agents antirumors esmentat al capítol
anterior.
Conclusions de l’enquesta a les entitats sol·licitants d’activitats del
catàleg
La valoració de diferents elements vinculats al catàleg d'activitats és
certament molt positiva. Les entitats fan una valoració positiva tant
del conjunt del catàleg com de la seva pròpia experiència amb una
activitat concreta. Igualment, consideren que la valoració dels
assistents és positiva i que l’activitat és útil i dóna eines als assistents
per detectar i desmuntar certs rumors.
Una de les principals conclusions de l’enquesta és que, almenys a
parer de les entitats sol·licitants, estan servint per atraure un perfil de
població que interessa molt a l’estratègia i que, com hem vist amb les
enquestes anteriors, és difícil de trobar. Això és, la població que hem
definit com a “no sensibilitzada”. Les dades són contundents en aquest
sentit. Segons un 44% dels enquestats la majoria d’assistents són
persones “no sensibilitzades”, un 40% considera que el perfil
consisteix en persones sensibilitzades per igual, i, tan sols un 14%
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considera que són majoritàriament persones ja sensibilitzades.
Les activitats del catàleg són activitats puntuals. En aquest sentit, és
difícil que els participants surtin de les activitats amb un coneixement
i una vinculació a l’estratègia. De fet, en principi aquest no és
l’objectiu de les activitats del catàleg. No obstant això, un 33% de les
entitats s’han trobat amb participants que una vegada acabada
l’activitat han mostrat un interès actiu per “seguir informant-se i
formant-se sobre aquesta temàtica”. Aquesta dada hauria de fer
plantejar que les activitats incorporin vies perquè, de manera no
agressiva, els participants es puguin endinsar una mica més en tot el
que té a veure amb l’estratègia antirumors.
Igual que en el cas de les entitats adherides a la Xarxa i la seva
relació amb l’estratègia antirumors, intuíem que els efectes del
catàleg i el seu impacte no poden ser calibrats únicament analitzant
els efectes sobre el públic participant. El catàleg també pot tenir un
efecte sobre les entitats sol·licitants i els individus que les integren. En
aquest sentit, els resultats de l’enquesta confirmen aquesta intuïció. I
és que un 51% dels enquestats creu que ha servit per reforçar el
treball que estan fent en aquest àmbit i un 33% indica que ha servit
per incorporar aquesta temàtica a la seva agenda de treball
(únicament un 16% afirma que no ha tingut cap efecte més enllà de la
mateixa activitat). Aconseguir que, a partir d’una activitat puntual, hi
hagi diferents tipus d’entitats que siguin conscients que el treball
antirumors és un camp de treball per explorar i decideixin incorporarlo a la seva agenda, és segurament un dels impactes principals del
catàleg d’activitats.
Aquesta possible línia d’expansió de l’estratègia es confirma per la
resposta de les entitats a altres preguntes relacionades. Així, trobem
que un terç de les entitats estan coneixent i entrant en contacte per
primera vegada amb l’estratègia a través del catàleg d’activitats. I
que un 90% afirma que arran de l’activitat desenvolupada ha
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augmentat el seu interès per tenir més contacte amb l’estratègia.
Sobre com es podria materialitzar aquest contacte més gran amb
l’estratègia, ens sembla rellevant que si bé una majoria aposta per
“rebre més informació” (55%) hi ha un grup d’entitats que mostra un
actitud més proactiva i estan disposades a “treballar aquesta temàtica
amb entitats del seu territori” (18%) i “participar activament a la
Xarxa BCN Antirumors” (13%). Així mateix, les possibilitats de
convertir aquestes entitats en subjectes actius en la difusió de les
eines i les dades de l’estratègia queden paleses quan, a la pregunta
sobre el seu coneixement de la llista i les eines de l’estratègia,
mostren uns percentatges significativament baixos. És a dir, les
entitats mostren clarament interès per estar més actives i al mateix
un gran desconeixement de les eines que els permetrien estar-ho i
difondre el missatge antirumors de manera autònoma.
Per acabar, ens sembla significatiu que l’impacte del catàleg no sigui
únicament sobre les entitats com a tals. Un 53% de les entitats afirma
que individus que formen part de la seva entitat han començat a
utilitzar els recursos de l’estratègia antirumors. Així mateix, un 56%
sosté que ha posat en coneixement d’altres entitats l’existència del
catàleg. Per la qual cosa es pot concloure que les entitats ja estan
desenvolupant un paper autònom com a difusores de l’Estratègia BCN
Antirumors.
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7. Conclusions i recomanacions
L’informe ha produït, des del nostre punt de vista, un gran volum
d’informació. Per aquest motiu s’ha optat per unes conclusions
extenses que recullin tot allò que s’hagi considerat significatiu pel que
fa als resultats de l’avaluació. En aquest sentit, el capítol s’ha dividit
en cinc apartats. Al primer apartat s’apunten les conclusions al voltant
dels principis bàsics sobre els quals s’ha construït l’estratègia. Es
tracta d’entendre de quina manera l’estratègia ha intentat abordar la
problemàtica a partir de la qual va néixer (els rumors) i també com
s’ha concretat això en la pràctica.

Els tres apartats següents recullen de manera resumida i esquemàtica
les principals conclusions dels capítols sobre la Xarxa BCN Antirumors,
els agents antirumors i el catàleg d’activitats. El gran volum
d’informació recollida a cada capítol, juntament amb les seves
especificitats, aconsellava aquesta tasca. Igualment, no es tracta de
repetir les conclusions ja presentades al final de cada capítol sinó que
s’escull allò més destacat, juntament amb reflexions i un apartat final
de recomanacions i vies de millora. Finalment, si bé al llarg del capítol
ja s’hauran indicat diferents recomanacions i vies per a la millora de
l’estratègia, al cinquè apartat s’emfatitzen alguns elements vinculats a
aquesta qüestió.

7.1 Tres premisses per entendre l’estratègia antirumors
A partir del nostre treball creiem que hi ha tres idees clau, o
premisses, per entendre com ha funcionat i com s’ha implementat
l’estratègia

antirumors.

Aquests

tres

punts,

que

explicarem

a

continuació, són els següents: “Els inicis com a variable clau”, “La
teoria del canvi: contrarestar els rumors amb la lògica dels rumors”, i,
“Una estratègia de difusió a partir d’anelles d’influència”.
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Els inicis com a variable clau
A fi d’entendre la posada en pràctica de l’estratègia antirumors, és
clau entendre la manera en què aquesta va “néixer”. L’estratègia no
va néixer amb un disseny i uns objectius clars i definits. Al mateix
temps, no hi ha experiències similars a partir de les quals extreure
conclusions (és una política “nova”). La política va néixer com una
línia d’acció “menor” però es va expandir de manera contínua per
l’interès que va despertar en diferents actors (entitats, mitjans de
comunicació, etcètera).
Des del nostre punt de vista, aquest fet ha tingut, i encara té, efectes
al llarg de tot el desenvolupament de l’estratègia. Impulsa els
responsables polítics a concedir una important autonomia
d’acció a l’equip tècnic, i, fa, també, que aquest sigui flexible i
receptiu a les demandes i les propostes dels altres actors
implicats (principalment les entitats). S’assumeix que sense les
entitats aquesta política no pot tenir èxit i tot això fa que les entitats
ho vegin un espai prou obert i atractiu per participar-hi i implicar-se.
Un fet que reforçarà la política i farà que creixi encara més.
El nostre treball ha mostrat com aquesta “obertura” de l’estratègia és
ben valorada per les entitats. Si bé va ser segurament un requisit
imprescindible per al seu creixement inicial, ara ha passat a ser un
segell distintiu de l’estratègia. No obstant això, tal com hem
assenyalat, també té contrapartides. En concret, s’ha detectat una
certa problemàtica relacionada amb tres elements. La tendència
de l’estratègia a obrir massa fronts d’actuació, una certa incertesa
sobre quins són els objectius prioritaris de l’estratègia, i, una
problemàtica amb la gestió de les expectatives dels actors implicats a
l'estratègia.
En relació amb aquest últim punt, cal dir que de vegades semblen
haver-se generat unes expectatives impossibles d’assolir per les
mateixes característiques del fenomen abordat (rumors) i per les
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capacitats

reals

de

l’instrument

disponible

per

fer-hi

front

(l’estratègia). Considerem que el Pla d’acció 2012-2014, que s’ha
estat implementant al llarg dels anys 2012-2013 és, en gran part, un
intent per assentar i regular la forma de treballar de l’estratègia i per
establir uns procediments i objectius que la facin més previsible. La
importància de la generació d’expectatives és una qüestió que
reprendrem a l’últim apartat d’aquest capítol.

La teoria del canvi: contrarestar els rumors amb la lògica dels rumors
Una vegada constatada la importància dels inicis de l’estratègia i la
seva empremta en tota la “manera de fer” de l’estratègia, és el
moment de veure com s’ha concretat i implementat l’estratègia. En
primer lloc, considerem que per entendre la lògica de funcionament i
l’impacte que busca i ha tingut l’estratègia, el primer que cal fer és
entendre la teoria del canvi que de manera implícita o explícita guia
tot el treball d’aquesta política pública. Tota política pública té algun
tipus de teoria del canvi que orienta les seves actuacions. Aquesta
teoria

pot

ser

explícita

o

pot

estar

implícita

i

necessita

ser

reconstruïda. La teoria del canvi és la forma en què es considera que
es pot produir un canvi social que solucioni, o millori, el problema que
ha donat peu a la política pública (en aquest cas els rumors).
D’acord amb Sunstein, la transmissió de rumors opera com una
cascada informativa: “Quan el rumor tracta d’un tema del qual no
sabem gran cosa és molt probable que li donem credibilitat” (2009:
8). El rumor opera i creix allà on hi ha un buit d’informació, i,
creix com una bola, de manera que com més gent accepti un rumor,
més credibilitat tindrà. Així mateix, els rumors es difonen ràpidament
quan no hi ha cap tipus d’oposició argumentativa.

La nostra conclusió, a partir de l’anàlisi de la manera de treballar de
l’estratègia i dels seus integrants, és que la teoria del canvi de
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l’estratègia es pot concretar en la idea de “contrarestar els
rumors amb la lògica dels rumors”. L’estratègia antirumors té el
propòsit d’omplir el màxim de buits possibles seguint una lògica
similar a la dels mateixos rumors. La lògica de la política és generar
un mateix discurs o relat sobre els diversos rumors (amb unes
mateixes dades i materials) i tenir una bateria d’actors que el
difonguin de manera autònoma des de múltiples espais i de múltiples
maneres. L’objectiu és no cedir espais lliures als rumors, i anar
generant més i més espais on el rumor sigui, com a mínim, contestat.

Dins aquesta teoria del canvi hi ocupa un espai central el factor
comunicatiu. És el que hem anomenat “visibilitzar per eradicar”.
Les administracions, i en part la ciutadania, han mantingut un cert
silenci al voltant dels rumors com a estratègia per no donar-los
publicitat. L’estratègia antirumors inverteix aquesta lògica i es
construeix a partir de la creença que cal cridar l’atenció sobre la
qüestió i parlar-ne obertament, però des d’uns altres paràmetres i
amb unes altres “dades”. La mateixa existència de l’estratègia i el seu
èmfasi a comunicar tot el que fa és una manera de trencar el silenci al
voltant dels rumors. Trencar el silenci fent-ne notícia fa que la tasca
antirumors ja no sigui merament reactiva o defensiva. Permet prendre
la iniciativa i generar un marc discursiu propi. En aquest sentit, podem
concloure

que

un concepte clau per

entendre l’estratègia

antirumors és la idea de “visibilitzar per eradicar”.

Aquesta idea toca l’element comunicatiu de l’estratègia: parlar de
manera explícita sobre “rumors” pot ser d’utilitat per apel·lar a un
concepte comprensible per al conjunt de la població i a partir del qual
és possible construir una campanya comunicativa que atregui l’atenció
i l’interès de la ciutadania. Difícilment l'estratègia hagués atret
l'interès i hagués implicat tants ciutadans i entitats a partir d’un
llenguatge ple d’eufemismes i tecnicismes allunyats de la pràctica i
l’experiència quotidiana de la majoria de la població. Aquesta reflexió
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serveix també per als mitjans de comunicació i el seu interès per una
campanya que “trenca” amb els esquemes habituals d’intervenció en
matèria de campanyes relacionades amb la convivència i els temors
davant la presència de població estrangera.

Una estratègia de difusió a partir d’anelles d’influència
La lògica de l’estratègia és la d’anar omplint el màxim d’espais
possibles i no deixar espais buits per ser omplerts de manera
exclusiva pels rumors. En aquest sentit, l’anàlisi ha mostrat que
l’estratègia ha de ser entesa com una eina que està tenint un efecte
progressiu, a través de l’articulació de diferents capes d'intervenció,
sobre la ciutadania. L’estratègia pot ser entesa com una sèrie d’anelles
d’influència i intervenció que es van superposant cap a fora, i arriben,
així, a capes més allunyades dels nuclis d’actors ja sensibilitzats amb
la temàtica. A continuació explicarem quines serien aquestes diverses
anelles.

En primer lloc, considerem que la mateixa existència de l'estratègia té
com a objectiu posar sobre la taula i “desnaturalitzar” el fenomen dels
rumors i els prejudicis contra la immigració. La importància d’això es
troba en el fet que la rumorologia és un fenomen que, pel seu caràcter
porós

o

líquid,

es

pot

donar

per

inevitable

o

impossible

de

contrarestar. Un plantejament que condueix a la inacció d’entitats i
ciutadans i a la naturalització i extensió dels rumors. De tal manera
que el primer objectiu de l’estratègia ha estat difondre la idea que
certs discursos i prejudicis no són “naturals” o inevitables, sinó que
responen a uns determinats mecanismes socials i que es poden i s’han
de combatre. Aquest és un primer pas indispensable per arribar a
qüestionar les afirmacions que comporten els rumors.

En segon lloc, ha tractat d’”apoderar” un nucli d’entitats que ja
estaven treballant o volent treballar aquesta temàtica. Això vol dir
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donar-los el suport i unes eines concretes per part de l’Ajuntament, i
alhora fer-ho de manera coordinada amb altres entitats també
preocupades pel fenomen. Superar la sensació de solitud i impotència
davant un fenomen com els rumors és una de les claus de l’estratègia.
Així mateix, es tracta de treballar els rumors de manera contínua,
seguint una agenda pròpia, i no, com acostuma a succeir, de manera
reactiva quan sorgeix una problemàtica específica. Això significa
deixar

d’estar

a

la

“defensiva”

davant

els

rumors

(intentant

desmentir) i passar a desenvolupar activitats i distribuir materials que
permetin anar a buscar les fonts del rumor i abordar-les de manera
proactiva. Les entrevistes han mostrat amb claredat que fer un treball
“en positiu” i de manera continuada (no en situacions d'emergència)
és clau per guanyar credibilitat davant la població que dóna per bons
certs rumors.

En tercer lloc, ha buscat que tot un conjunt d’entitats i individus que
no estaven especialment implicats en la lluita contra els rumors la
incorporessin a la seva agenda de treball o a la seva vida quotidiana.
Ens estem referint a les entitats no especialitzades que s’han anat
incorporant a la Xarxa i als agents antirumors. La majoria d’aquests
no eren “portadors” de rumors sinó que ja estaven mínimament
sensibilitzats amb la temàtica (tot i que hem vist com en algunes
entitats aquest era un debat obert). En aquest sentit, l’objectiu de
l’estratègia no seria sensibilitzar-los sinó mostrar-los la importància de
la lluita contra els rumors i donar-los els instruments i la formació per
fer-hi front de manera convincent. En aquest sentit, es tractaria de
teixir

una

xarxa

d’entitats

i

ciutadans

(que

es

va

ampliant

contínuament) que difonen un mateix discurs i recursos, i que estan
connectats entre si i amb l’Ajuntament.

En quart lloc, a través del treball de les mateixes entitats de la Xarxa i
de les activitats desenvolupades per l’estratègia s’ha fet arribar els
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materials i el discurs de l’estratègia a actors socials, com ara
equipaments públics, centres educatius i sanitaris, associacions de
comerciants, etcètera. Aquests actors ja es troben fora del que seria
l’estratègia antirumors. No obstant això, són de gran rellevància, ja
que tenen un contacte directe amb transmissors i receptors dels
rumors. Finalment, els mitjans de comunicació, en fer-se ressò de la
mateixa estratègia o dels seus productes, haurien de servir com un
amplificador del conjunt de l’estratègia. Així mateix, el paper dels
mitjans retroalimenta l’activitat de l’estratègia, ja que les notícies
aparegudes als mitjans han de servir, també, als actors de l’estratègia
per fer-ne difusió.

Des del nostre punt de vista l’estratègia ha aconseguit impulsar els
diversos punts, o anelles d’influència, que hem assenyalat. Una altra
cosa és quin nivell d’impacte ha tingut això, fins on han arribat
aquestes anelles a l’hora d’entrar en contacte amb la població “no
sensibilitzada”, i, quines problemàtiques hi ha hagut. Això és el que
s’exposarà de manera més detallada als tres apartats següents.

7.2 Principals conclusions sobre la Xarxa BCN Antirumors
La Xarxa és l’espai on conflueixen i es retroalimenten dos
factors. Un és la voluntat d’un creixent nombre d’entitats de
treballar una temàtica que veuen com a preocupant: la
rumorologia al voltant de la població immigrada. El segon és la
voluntat de l’Administració d’afrontar aquest fenomen i fer-ho
amb les entitats com a principals aliades.

El creixement de la Xarxa no s’entén sense una variable clau: la
seva inclusivitat. La Xarxa no es compon de les entitats que ja
treballaven aquests temes, sinó que va incorporant totes les
entitats que tenen la voluntat, amb diferents intensitats, de
treballar aquesta qüestió.
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Aquesta és una premissa central per a una política pública basada
en la idea que la mateixa autoritat pública per si sola no té la
capacitat o legitimitat a ulls de la ciutadania per desmentir
certes creences. Com més allunyades d’aquesta

temàtica

estiguin les entitats o persones que desmenteixin els rumors
més opcions d’èxit tindran.
Això no vol dir que no s’hagin detectat problemes. En concret,
hem apuntat:
o Un cert desequilibri entre entitats membres de la Xarxa
segons

el

seu

grau

de

professionalització

i,

en

conseqüència, la seva capacitat per seguir el ritme de la
Xarxa.
o Dificultat per incorporar els individus adherits a la Xarxa
però no cap de les entitats que la componen.
o Dificultats i tardança a regular el funcionament i les
competències de la Xarxa.
Valoració i impacte de la Xarxa
Les entitats adherides a la Xarxa BCN Antirumors fan una molt
bona valoració global tant del funcionament com de la utilitat de
l’estratègia. Tenint en compte que són obertament crítiques
amb altres punts de l’estratègia, cal valorar aquest fet en la
seva justa mesura.
L’estratègia ha estat un èxit en el que hem anomenat “impacte
intern”. Això és, tancar debats i oferir eines a les entitats, de tot
tipus, perquè puguin fer un treball antirumors. L’impacte intern és
requisit imprescindible perquè l’impacte extern sigui possible.
L’estratègia ha servit per als aspectes següents:
o Tancar el debat sobre la veracitat o no dels rumors d’un
petit però significatiu nombre d’entitats adherides a la
Xarxa (15% del total).
o Fer que més de la meitat hagi incorporat aquesta temàtica
a la seva agenda de treball (52%). Aquesta dada confirma
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la idea d’inclusivitat i la seva importància. Mostra que un
gran nombre d’entitats no estava treballant aquesta
temàtica i ara sí que ho estan.
o Dotar la gran majoria d’entitats d’unes eines i uns materials
específics per al treball antirumors (76%). Aquest fet és
clau per a unes entitats que prèviament es percebien com
a “indefenses” i “impotents” davant els rumors.
Pel que fa a l’impacte extern podem concloure que l’estratègia
NO és endogàmica. És a dir, l’estratègia sí que ha tingut la
capacitat d’impactar més enllà dels cercles tradicionals o dels “ja
convençuts”.
Un 73% de les entitats consideren que l’estratègia té un
impacte extern “considerable” i un 68% que sí que arriba a
persones que “participen dels rumors i els difonen”. Aquests són
uns percentatges que, venint d’entitats que fa anys que
treballen aquesta matèria, són força contundents. No obstant
això, es considera que l’estratègia té més capacitat per arribar a
persones “ja sensibilitzades” que a les que no ho estan (un 80%
arriba a aquesta conclusió).
Per tant, som davant d’una percepció d’impacte general força
elevada però amb l’important matís que es considera que
l’estratègia té més capacitat per arribar a les persones “ja
sensibilitzades” que a les “no sensibilitzades”.
L’avaluació ha mostrat que a banda de l’impacte “global” de
l’estratègia convé saber a quins àmbits específics s’està
aconseguint un impacte i a quins no. A continuació mostrem els
resultats per àmbits, on es pot comparar a quins espais han
incidit més les entitats i a quins consideren que la seva tasca ha
estat efectiva. Els llistem de major a menor incidència:
o Laboral: Incidència (80%) Efectivitat (63%)
o Xarxa d’amistats: Incidència (58%) Efectivitat (39%)
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o Entorn familiar: Incidència (51%) Efectivitat (33%)
o Internet: Incidència (40%) Efectivitat (46%)
o Al carrer: Incidència (18%) Efectivitat (17%)
El més destacat és l’alta incidència i percepció d’efectivitat de
l’àmbit laboral, i, el fet que internet és un espai amb una
incidència relativa però que es percep com força efectiva.
Una cosa és l’opinió que tenen les entitats sobre el funcionament
i l’impacte global del conjunt de l’estratègia. I una altra és la
seva experiència individual i la valoració que en fan. En aquest
sentit hem trobat que les entitats semblen tenir una percepció
d’efectivitat individual més elevada que la col·lectiva. Les
dades de què disposem no ens permeten afirmar això amb
rotunditat i per això considerem que és una possibilitat que
caldria explorar mitjançant altres vies.
Els instruments i les eines de l’estratègia
En relació amb els diversos instruments i eines de què disposen
les entitats per fer arribar el discurs antirumors, destaquem tres
conclusions:
Pel que fa a la llista completa d’eines disponibles (vídeos, tríptics,
còmic,

etcètera),

destaca

la

gran

diferència

entre

coneixement i ús de les eines. És a dir, hi ha un coneixement
molt elevat però aquest no es veu correspost per un ús intensiu
per part de les entitats. Els motius d’aquest desequilibri no
queden clars i hauran de ser explorats per altres vies.
Això no passa en relació amb les notícies sobre l’estratègia
aparegudes als mitjans de comunicació. S’ha detectat un
elevat coneixement i ús d’aquestes. Així mateix, destaca que les
entitats fan un ús considerablement més elevat de les notícies
aparegudes a mitjans de barri o locals en comparació amb les
generalistes.
El catàleg d’activitats és vist com una eina especialment útil.
Però el més destacable, des del nostre punt de vista, és que
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sembla que es considera una eina més útil que la resta per
arribar a “persones no sensibilitzades”.
Recomanacions i vies per a la millora
La principal recomanació quant a les vies de millora del
funcionament de la Xarxa té a veure amb els canals d’interacció
i vincle dels individus i les entitats de la Xarxa.
Els individus adherits a la Xarxa, però no vinculats a cap de les
entitats d'aquesta, tenen dificultats per “formar part” de la Xarxa i
poden quedar-se’n despenjats.
Les entitats estan reclamant clarament vies per poder interactuar
entre elles de manera directa. Tant a través de trobades
presencials com,

molt especialment,

a

través d’un espai

específic a internet, necessiten més espai per intercanviar
experiències i informacions. L’Administració ha de possibilitar
aquests espais però no s’ha d’erigir en el node que traspassi
informacions entre entitats sinó que ha de fluir de manera
directa.
En concret, hi ha tres àmbits per destacar: trobades puntuals en
què les entitats i els individus puguin interactuar directament,
un espai a internet on poder fer el mateix, i espais o
plataformes de trobada vinculades a espais territorials on poder
treballar conjuntament.
Aquesta conclusió connecta amb el debat que hem apuntat a
l’inici de les conclusions sobre la, difícil però necessària, autonomia
de les entitats per funcionar de manera autònoma respecte a
l’Oficina Tècnica de l’Estratègia.
Tenir espais on tant els individus com les entitats de la Xarxa
puguin, de manera presencial o virtual, intercanviar informació,
sense la mediació de l’Administració, sembla un requisit
indispensable perquè la necessària autonomia d’acció d’entitats i
individus sigui possible.
Des de l’Oficina Tècnica ja s’han estat fent passos en aquesta
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direcció. En aquest sentit caldria establir-ho com a prioritat i
amb el format (interaccions directes) que s’indica aquí.

7.3

Principals conclusions sobre els agents
antirumors

Valoració i impacte de l’estratègia antirumors
Els

agents

tenen

una

percepció

clarament

positiva

del

funcionament del conjunt de l’estratègia i de la seva utilitat.
Pel que fa al seu impacte entre la ciutadania, un 63% afirma que
els materials i les dades de l’estratègia arriben a persones “no
sensibilitzades”, però un 37% afirma que no. Quan se’ls
pregunta, de manera més específica, a quins perfils de població
arriba l’estratègia en major mesura, un 64% afirma que arriba a
persones “no sensibilitzades” però que ho fa en major mesura a
persones “ja sensibilitzades”. Així mateix, fins a un 35% afirma
que arriba “només” a persones ja sensibilitzades. Finalment, un
56% apunta que l’estratègia té un impacte “considerable” o
“elevat”, mentre que un 43% l’estima baix o molt baix.
Aquestes xifres ens fan concloure que els agents tenen una visió
més pessimista sobre l’impacte de l’estratègia que la dels
individus i entitats adherits a la Xarxa. No podem saber del cert
quins són els motius d’aquest pessimisme més alt. No obstant
això, volem apuntar la possibilitat que estigui relacionat amb la
debilitat del seu vincle amb l’estratègia, que esmentarem més
endavant. Aquesta

és una

qüestió

sobre

la

qual

caldria

aprofundir en el futur.
No obstant això, és important apuntar que aquesta visió un xic
pessimista respecte al funcionament del conjunt de l’estratègia
no es trasllada a la seva pròpia experiència individual. Un 88%
dels enquestats afirma que sí que ha fet arribar materials i
dades a gent que no tenia cap coneixement sobre l’estratègia
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antirumors, i, un 77% afirma que la resposta dels interpel·lats
ha estat bona. En aquest sentit,

novament trobem una

important dissociació entre el que és la seva experiència
personal i la valoració que fan del conjunt de l’estratègia.
Valoració dels materials i les eines de l’estratègia antirumors
En relació amb la llista d’eines i materials de l’estratègia, hem
trobat uns resultats molt similars als observats en el cas de les
entitats. En aquest sentit, es comprova que la pàgina web és
l’eina més coneguda i usada pels diferents actors de l’estratègia.
Mentre que els perfils de l’estratègia a Facebook i Twitter
presenten uns resultats que els situen al final de la llista d’eines.
Una disparitat entre eines que es troben a internet que resulta
significativa (tot i que, lògicament, no tothom té un perfil de
Facebook i, encara menys, de Twitter).

Veiem ara els resultats pel que fa a la seva incidència i efectivitat
per àmbits. Novament els llistem de més a menys incidència:
o Xarxa d’amistats: Incidència (69%) Efectivitat (56%)
o Laboral: Incidència (60%) Efectivitat (51%)
o Entorn familiar: Incidència (52%) Efectivitat (40%)
o Internet: Incidència (35%) Efectivitat (32%)
o Al carrer: Incidència (30%) Efectivitat (18%)
A diferència de les entitats, on l’àmbit laboral ocupava la primera
posició, aquí és en l’àmbit de les “xarxes d’amistats” on hi ha
una incidència i percepció d’efectivitat més gran.
Pel que fa a les notícies sobre l’estratègia aparegudes a la
premsa, destaca el fet que troben i fan un menor ús d’aquestes
en comparació amb el cas de les entitats. En canvi, a diferència
de les entitats, troben més notícies entre la premsa generalista
que entre la local. Però, a l’hora de fer-ne un ús amb l’objectiu
de contrarestar els rumors, usen per igual la premsa local i la
generalista.
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Recomanacions i vies per a la millora
La principal conclusió de l’avaluació en el terreny dels agents
antirumors és que existeix un greu problema pel que fa al seu
vincle amb l’estratègia. Aquest és un fet que condiciona en gran
part la seva tasca.
Un primer punt per destacar és que els agents estan satisfets
amb la formació rebuda. La consideren útil i no assenyalen la
necessitat de grans canvis quant als seus continguts.
Les

problemàtiques

provenen

dels

“després”

de

la

formació. Un 57% afirma sentir-se no gaire o gens vinculat a
l’estratègia i un 72% voldria tenir-hi un paper més actiu.
Igualment, quan se’ls pregunta què canviarien en relació amb la
formació, la seva primera resposta no té a veure amb els
continguts sinó amb la necessitat que els agents “tinguin un
vincle més gran amb l’estratègia una vegada acabada la
formació”.
Una vegada constatada aquesta mancança, la clau és saber com
solucionar-la. En aquest sentit, destaca el fet que, quan se’ls
pregunta sobre com millorar aquest vincle, les dues respostes més
votades són vincular-se a través del seu “àmbit territorial de
proximitat”, i, a través d’internet. En canvi, les dues opcions que
responen als canals formalment establerts perquè els agents
puguin tenir un vincle més gran amb l'estratègia, fer-ho com a
individus adherits formalment a la Xarxa o a través d’entitats
adherides, reben un suport significativament més baix.
Això ens porta a concloure que els agents sí que volen, i
necessiten, tenir un vincle més gran amb l’estratègia, però
necessiten uns canals o unes vies específiques per fer-ho. Els canals
establerts fins ara no estan funcionant adequadament.
Hi ha un segon punt que connecta amb aquest primer (relació
agents-estratègia) però que té les seves especificitats. Ens
estem referint a les relacions agents-agents.
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Els agents presenten uns percentatges encara més elevats que
en el cas de les entitats d’aprovació d’establir vies de contacte,
presencials i, de manera destacada, via internet, entre ells. Així
mateix, aposten molt clarament pel fet que aquesta comunicació
sigui directa entre agents i no es limiti a espais on el flux de
comunicació és de l’Administració cap als agents.
Millorar el vincle amb l’estratègia hauria de permetre als agents
rebre i actualitzar els materials creats per aquesta, i alhora no
“desconnectar-ne” i tenir present el treball antirumors en el seu dia
a dia. I millorar la comunicació directa entre els agents, amb
l’intercanvi d’informació i experiències, pot facilitar-ne l'autonomia i
la confiança a l’hora de fer front als rumors als diversos espais de la
seva vida quotidiana.
Finalment, cal dir que som conscients que aquestes necessitats
han estat detectades per l’Oficina Tècnica de l’Estratègia i s’està
treballant en aquesta direcció. El treball desenvolupat ha de
servir per comprovar la urgència de fer-ho i el com s’hauria de
fer.
Així mateix, és necessari plantejar-se si la combinació d’una
percepció de baixa efectivitat (relativament) del conjunt de
l’estratègia amb una sensació de cert desvinculament d’aquesta
té efectes en la seva motivació individual per actuar com a
agents antirumors.

7.4 Principals conclusions sobre el catàleg d’activitats
Valoració del catàleg i del seu impacte
La valoració global dels enquestats és molt positiva tant pel que
fa a la valoració del catàleg d’activitats en si com de la seva
pròpia experiència oferint una activitat del catàleg. Així mateix,
consideren que els assistents l’han valorat de manera positiva i
que els ha proporcionat eines per detectar i desmuntar els
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rumors.
Igualment, quan se’ls pregunta quin tipus d’activitats troben a
faltar a l’oferta del catàleg, la principal resposta és “cap” (51%),
amb la qual cosa es comprova la bona valoració del catàleg. A
continuació vindria la demanda d’activitats vinculades a àmbits
sectorials específica (20%) i a problemàtiques de gènere (18%).
Una de les conclusions més rellevants de l’enquesta és que les
entitats assenyalen el catàleg com una eina especialment útil
per arribar a persones “no sensibilitzades” amb la matèria. Un
44% considera que “la majoria” dels assistents són persones no
sensibilitzades, un 14% que arriba principalment a persones “ja
sensibilitzades” i un 40% que arriba per igual a tots dos perfils. Si
tenim en compte quines han estat les respostes a aquestes
mateixes preguntes a les diverses enquestes fetes a l’avaluació,
queda clar que som davant una eina amb una capacitat especial per
arribar a aquest perfil de població. Recordem que les entitats ja
intuïen a la seva enquesta que el catàleg és una eina especialment
útil en aquest sentit.
Una altra dada d’interès és que, quan se’ls pregunta per les vies
de difusió més eficaces amb vista a reclutar assistents a les
activitats, fins a un 63% ha apuntat que seria internet i tan sols un
23% “el contacte personal (boca-orella)”.
Les eines i els materials de l’estratègia són molt poc coneguts
entre els sol·licitants d’activitats del catàleg. L’eina més coneguda,
el web www.bcnantirumors.cat, no arriba a un 30% de
coneixement. Si tenim en compte que, com veurem a continuació,
hi ha indicis clars que aquestes entitats volen tenir un rol més actiu
en relació amb l’estratègia antirumors, queda clar que resta molt
camp per córrer en aquest àmbit.
L’impacte del catàleg més enllà de les activitats puntuals i vies de
millora
Una altra de les conclusions principals és que els efectes del
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catàleg no es limiten a les activitats puntuals que es
desenvolupen. Tenen efectes que van més enllà en diverses
direccions.
En primer lloc, un 33% dels enquestats afirma que s’han trobat
amb

participants

que,

una

vegada

feta

l’activitat,

s’han

interessat per rebre més informació i formació sobre aquesta
temàtica. Igualment, un 53% de les entitats creu que individus
que formen part de la seva entitat han començat a utilitzar els
recursos de l’estratègia antirumors. Això mostra

que les

activitats tenen el potencial per activar part dels participants en
termes d’una major activitat en les tasques antirumors, i, que
des de l’estratègia caldria pensar en vies per aprofitar aquest
potencial.
En segon lloc, l’activitat puntual del catàleg té efectes directes
sobre les mateixes entitats que la sol·liciten. Així, un 33% afirma
que ha servit per incorporar aquesta temàtica a la seva agenda de
treball i un 51% que ha servit per reforçar el treball que ja estaven
fent en aquest àmbit. Tan sols un 16% respon que no ha tingut cap
impacte més enllà de l’activitat en si.
En aquesta mateixa línia, un 33% de les entitats ha conegut
l’existència de l’Estratègia BCN Antirumors a través de l’activitat
del catàleg. I un 90% afirma que arran de l’activitat ha
augmentat el seu interès per tenir un contacte més gran amb
l’estratègia.
Quan se’ls pregunta com es podria produir aquest contacte més
gran, hi ha una clara preferència per l’opció de “rebre més
informació” (55%). Una opció que suposa un rol més aviat passiu.
No obstant això, un 18% afirmen estar disposats a treballar aquesta
temàtica amb entitats del seu territori i un 13% a adherir-se
formalment a la Xarxa BCN Antirumors.
Finalment, és destacable que un 56% de les entitats ha fet
arribar l’oferta del catàleg a altres entitats per iniciativa pròpia. És a
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dir que, de manera autònoma, una vegada fan una activitat puntual
es converteixen en difusors de l’estratègia antirumors i de les seves
eines.
Resultats de la implementació del catàleg el 2012 i 2013
El catàleg d’activitats ha mantingut un ritme similar d’activitats
desenvolupades entre el 2012 i el 2013, però ha experimentat
un creixement notable pel que fa al nombre de participants.
L’any 2013 s’han accentuat les dificultats del catàleg per atreure
el públic masculí d’edat adulta. També, però en menor mesura,
hi ha una certa dificultat per atraure població no espanyola
(especialment de països com la Xina, el Marroc o el Pakistan).
El perfil principal de població que atreu el catàleg és d’una dona
(autòctona) d’edat adulta, i el perfil que més dificultats presenta
és l’home (estranger) d’edat adulta.

7.5 Recomanacions i vies per a la millora: últims apunts

Cal un treball vinculat a com es conceben i s’exposen els objectius de
l’estratègia. Aquesta temàtica va fortament lligada a la gestió de les
expectatives dels actors implicats a l’estratègia.

Gestió de les expectatives:
o Cal deixar de veure com un “fracàs” que l’estratègia impacti
sobre les entitats de la ciutat i sobre les persones “ja
sensibilitzades” en la matèria. Al contrari. És el primer
objectiu de l’estratègia i, sense aquest, és impossible
arribar al segon: que totes aquestes entitats i individus
impactin sobre els ciutadans que s’han identificat com a
“no sensibilitzats”.
o Si l’estratègia s’explica exclusivament com una política per
arribar als “no sensibilitzats” i el barem del seu èxit o
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fracàs se situa d’acord amb aquests paràmetres, s’abona
la decepció per part d’aquells que han d’estar motivats per
estendre la tasca antirumors als seus espais de treball o
de vida (entitats, individus i agents). En aquest sentit, cal
una tasca pedagògica i de realisme a l’hora d’explicar el
funcionament i els objectius de l’estratègia.

Destacar la capacitació o impacte intern de l’estratègia
o Totes les enquestes afirmen que l’estratègia té una gran
facilitat per arribar a persones “ja sensibilitzades”. S’ha de
veure com un èxit que ara, a més d’estar sensibilitzades,
aquestes persones estiguin mínimament preparades per
fer de difusores dels discursos antirumors.
o Existeix el perill de confondre una persona, o entitat, que
no transmet els rumors amb una persona, o entitat, que
està capacitada per fer-hi front i contrarestar-los de
manera activa quan se’ls troba. L’estratègia ha de ser
entesa com un dispositiu per transformar el primer perfil
en el segon. El seu objectiu és transformar el màxim de
persones

i entitats

en

actors

amb la

capacitat

de

confrontar els rumors, és igual si prèviament estaven
sensibilitzats o no.
o Per posar alguns exemples en aquest sentit (sense repetir
els apartats anteriors). Les enquestes han mostrat com
més del 50% de les entitats avui adherides a la Xarxa han
passat de no treballar aquest tema a fer-ho a partir d’unes
mateixes dades i materials. I un 77% afirma tenir ara uns
materials clars i pràctics que abans no tenia.
o El 90% dels agents afirma que, més enllà de la seva opinió
sobre

el

conjunt

de

l’estratègia,

ells

sí

que

estan

impactant sobre persones que desconeixien l’estratègia, i
un

78%

afirma

que

interpel·lades és bona.
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la

reacció

de

les

persones

L’avaluació ha mostrat que l’estratègia sí que té un impacte extern,
però que aquest presenta limitacions.
L’estratègia no és endogàmica
o Totes les
enquestes mostren
una percepció
l’estratègia és útil i que té un impacte positiu.

que

o Les entitats, els agents i els individus adherits a la Xarxa
afirmen que l’estratègia té un impacte considerable (amb
percentatges que se situen al voltant del 70%) i que
l’estratègia sí que arriba a la població “no sensibilitzada”.
o Sabem que ha tancat debats oberts sobre la veracitat dels
rumors a l’interior d’entitats i que ha fet que entitats que
no treballaven aquest tema l’incorporin a la seva agenda
de treball.
o

El

catàleg

d’activitats

s’està

mostrant,

segons

els

enquestats, com una eina especialment útil per arribar a
població “no sensibilitzada”.

Un impacte limitat i una baixa percepció d’efectivitat del conjunt
de l’estratègia
o Els diversos actors de l’estratègia assenyalen que aquesta
té especials dificultats per arribar a la població no
sensibilitzada.
o Tots els enquestats presenten una percepció d’eficàcia
individual més gran que la que atorguen al conjunt de
l’estratègia. El motiu d’aquesta percepció és un element
per explorar, ja que pot tenir conseqüències en la seva
motivació per participar en el conjunt de l’estratègia.

Vies per a la millora

Internet com a potencialitat per explorar
o Al llarg de tot el treball, i també de les conclusions, internet
ha aparegut en diferents punts com un espai clau per
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resoldre certs problemes.
o La pàgina web de l’estratègia és, de manera invariable,
apuntada per tots els actors com l’eina que més s’usa i la
que

es

considera

més

eficient.

Si

bé

no

resulta

especialment sorprenent, mostra que els actors implicats a
l’estratègia tenen un alt grau d’ús d’aquesta eina.
o Cal potenciar l’ús de les xarxes socials com un espai on
comunicar-se de manera més directa amb els diversos
actors de l’estratègia i impulsar, també, una major difusió
dels materials. Ja hem subratllat la necessitat d’una
plataforma específica a internet on potenciar la interacció
directa entre els actors.
o Així mateix, tot i que s’intueix que internet és cada vegada
més un espai clau per difondre els rumors, els resultats de
les enquestes mostren que és un espai on la incidència
dels diversos actors (entitats i individus) és menor.
o Per aquests motius volem emfatitzar la necessitat d’un
plantejament a fons sobre el vincle entre l’estratègia i
internet.

L’estratègia disposa d’una gran maquinària per oferir materials i
formar un gran nombre d’actors (entitats de molts tipus, individus,
agents, participants a les activitats del catàleg). Però creiem que té
problemes per treure el màxim rendiment d’aquests una vegada els
ha contactat o format. Si bé es materialitza de diferents maneres
segons qui sigui el subjecte (entitats, agents, etcètera), hi ha una
problemàtica fins a cert punt comuna pel que fa als vincles i els canals
d’interacció dels diversos agents participants de l’estratègia. Així
mateix, creiem que aquestes mancances estan vinculades amb el
debat sobre la necessitat de més autonomia per part dels diferents
actors de l’estratègia.

La vinculació a l’estratègia i la necessitat de nous canals d’interacció
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o Hi ha una problemàtica que afecta de forma concreta els
individus que estan vinculats a l’estratègia antirumors
però que no formen part de cap de les entitats membres.
Això afecta tant els agents antirumors com les persones
adherides a la Xarxa a títol individual.
o Considerem que cal oferir a aquests individus un nou
format de vinculació a l’estratègia que s’adapti a les seves
circumstàncies. Les enquestes, i l’experiència, han mostrat
que vincular-se individualment a la Xarxa o adherint-se a
alguna de les entitats d’aquesta no ha funcionat. I si tenim
en compte que la tendència és que els agents cada vegada
estaran més desvinculats de qualsevol entitat, aquesta
problemàtica no farà més que agreujar-se.
o Una possible resposta a aquesta problemàtica es vincula
amb un altre element detectat a l’avaluació. Això és, la
demanda de disposar d’espais autònoms on els individus
vinculats a l’estratègia, però no a cap entitat, puguin
intercanviar informació i experiències. No són la mateixa
cosa però es podrien resoldre de manera conjunta.
o Hi ha tres fórmules, complementàries, que poden donar
resposta a aquests dos problemes: trobades puntuals
centrades en el contacte directe entre els individus, espais
a internet on poder intercanviar informació i experiències,
i plataformes vinculades a àmbits territorials específics on
entitats i individus treballin en xarxa.
o En el cas de les entitats, aquestes no presenten un
problema amb el seu vincle amb l’estratègia (ho fan a
través de la Xarxa), però sí que presenten una clara
demanda per tenir espais d’interacció directa proveïts però
no tutelats per l’Administració. En aquest sentit, les tres
opcions que assenyalen els individus (trobades puntuals,
xarxes territorials, internet) són també vàlides en el cas
de les entitats.
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o Finalment, l’enquesta vinculada al catàleg d’activitats, ha
mostrat que la realització d’aquestes activitats està activant
alguns individus, tant entre els assistents com entre els
membres de les entitats sol·licitants, a qui també caldria
donar una sortida. Novament, creiem que l’establiment
d’aquests canals o espais de comunicació autònoms poden
resultar atractius per a aquest perfil de població.

El debat sobre l’autonomia dels actors de l’estratègia
o Considerem que el que s’ha assenyalat al punt anterior
connecta directament amb el debat sobre l’autonomia dels
diversos actors implicats en l’estratègia. El punt de partida
és

que

l’Administració

voldria

que

aquests

actors

funcionessin de manera relativament autònoma, i, des de
les entitats hi ha la consciència que, fins ara, s’ha
necessitat de manera excessiva que l’Administració estigui
constantment empenyent perquè les coses tirin endavant.
o Per tant, no es tracta de repartir culpes sobre el fet que
aquest sigui un tema no resolt. Però sí que cal apuntar dos
elements que poden ajudar a desencallar aquesta situació.
o El primer element és entendre que l’autonomia no ha de
ser entesa com el fet que entitats i persones funcionin
individualment, sinó com que agrupacions d’entitats i
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individus tinguin la capacitat d’estar connectades i crear
espais d’acció autònoma. Només des d’aquesta lògica
podrà funcionar.
o La segona és que cal deixar enrere el debat sobre si hi ha
una “voluntat” (per ambdues parts) de concedir o posar en
pràctica aquesta autonomia, i enfocar el debat a les
condicions de possibilitat. Si no existeixen els instruments
perquè les entitats i els individus es trobin i interactuïn de
manera relativament regular, difícilment té sentit plantejar
que treballin de manera autònoma més enllà de les
estructures de l’estratègia ja existents.

143

Annexos

Annex 1: Treball de camp desenvolupat
Entrevistes a membres de l’equip tècnic vinculat a l’estratègia
antirumors
Miquel Esteve i Brignardelli: comissionat d’Immigració i Acció
Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona
Ramon Sanahuja: cap de la Direcció de Serveis d’Immigració i
Interculturalitat
Dani de Torres: comissionat d’Immigració de l’Ajuntament de
Barcelona fins al segon semestre del 2011
Marifé

Calderón: tècnica

transversalitat

de

la

responsable

Direcció

de

d’

Serveis

interculturalitat i
d’Immigració

i

Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona
Kira Bermúdez: coordinadora de l’equip del Programa BCN
interculturalitat”
Carolina Astudillo: coordinadora de l’equip del Programa BCN
interculturalitat fins al desembre del 2013
Cristina Velásquez: tècnica responsable de l’Estratègia BCN
Antirumors
Rafa Besolí: tècnic responsable de Comunicació del Programa
BCN interculturalitat
Entrevistes amb representants de diferents entitats membres de la
Xarxa Antirumors i col·laboradors/es de l’Estratègia BCN Antirumors
José Peñín, SOS Racisme - Catalunya
Yolanda Soriano,
Família (GIM SA FA)

Grup

d'Interacció

Multicultural

Sagrada

Adriana Cabeceran, Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta
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Saray Bazaga, Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada
Elisabeth Díaz, Fundació Privada Trinijove
Toni Gassó, Cooperativa Connectats
Lola López, Centre d’Estudis Africans i Interculturals
Rafael Crespo, Centre d’Estudis Africans i Interculturals
Rodrigo Araneda, ACATHI - Associació Catalana per la
Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants

Reunions de treball
Al llarg de l’avaluació s’han produït una sèrie de reunions i trobades
amb

persones

vinculades

a

l’estratègia

que

de

vegades

han

proporcionat idees i eines clau per comprendre determinats aspectes
de l’estratègia i la seva “lògica” global. Algunes d’aquestes han estat
les següents:
Tres reunions de treball amb els responsables de la Direcció de
Serveis d’Immigració i Interculturalitat (Ramon Sanahuja i
Marifé Calderón)
Reunions de treball amb Marifé Calderón, Carolina Astudillo i
Cristina Velásquez
Reunió amb Dani de Torres, comissionat d’Immigració de
l’Ajuntament de Barcelona fins al segon semestre del 2011
Participació a la reunió entre la Comissió Directora de la Xarxa
Antirumors i els tècnics i tècniques de l’Oficina Tècnica de
l’Estratègia BCN Antirumors (18 de desembre)
Participació al plenari 2013 de l’Estratègia BCN Antirumors
D’altra banda, al llarg del mes de juliol es va desenvolupar un treball
intensiu

amb

tots

els

tècnics

i

tècniques

del

Programa

BCN

interculturalitat de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de treballar
en

la

creació

d’indicadors

d’autoavaluació.

En

aquest

treball

l’estratègia antirumors va tenir un paper molt rellevant i va servir per
entendre moltes de les opinions dels tècnics i les tècniques que l’han
estat
145

implementant al llarg dels darrers anys i aprofundir de manera notable
el meu coneixement de l’estratègia.
Annex II: La presència de l’estratègia a internet
A continuació presentem alguns resultats de l’anàlisi d’eines de
l’Estratègia BCN Antirumors com la seva pàgina web o els vídeos
penjats

a

YouTube.

La

pàgina

web

de

l’estratègia

(www.bcnantirumors.cat) presenta uns resultats dispars els dos anys
dels quals es tenen dades (2012 i 2013). El 2012 va rebre 17,652
visites úniques amb 137,642 pàgines visitades. Així mateix, va tenir
7,80 pàgines vistes per visita i les visites van tenir una duració de
3,27 minuts de mitjana. El 2013 hi va haver un descens en el nombre
de visites amb 14,920 i 117,364 pàgines visitades. No obstant això,
les pàgines per visita es van mantenir (7,87) i, significativament, la
duració de les visites es va incrementar fins als 3:52 minuts.
Per donar una mica de perspectiva als resultats de la pàgina web de
l’estratègia es poden comparar amb el web del Pla intercultural
(www.interculturalitat.cat). Les visites a aquest web van ser 5,334 el
2012 i 7,776 el 2013. Pel que fa a pàgines visitades van ser 16,322 i
21,283, respectivament, que equival a 3,06 i 2,74 pàgines per visita
per a cada any. Finalment, la mitjana de les visites va ser de 2:24 i
2:02.
Davant aquestes dades queda clar que la pàgina web de l’estratègia
ha aconseguit un volum significativament més elevat de visites que la
del Pla intercultural. Així mateix, no només ha rebut més visites sinó
que els visitants han clicat més pestanyes i s’hi han estat més estona.
És a dir, s’ha aconseguit més interacció i atenció dels visitants. No
obstant

això,

el

web

de

l’estratègia

presenta

una

tendència

descendent quant al nombre de visites, mentre que la del Pla
intercultural presenta una trajectòria ascendent.
El canal de vídeos de l’estratègia a YouTube té un total de 92 vídeos
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associats. Pel que fa a l’evolució de les reproduccions, el 2012 hi van
haver

10,730

reproduccions

de

vídeos

associats

al

perfil

bcnantirumors. El 2013 hi va haver un important descens, baixant fins
a les 4,527 reproduccions. El 2012 els “minuts de reproducció
estimats” van ser 2,726, mentre que el 2013 van ser 8,672. És a dir,
el 2013 hi ha un descens significatiu del nombre de visites però
aquestes són de més “qualitat”, ja que es quadruplica el temps de
visionament.
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