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Barcelona és una ciutat compromesa amb la convivència i la diversitat de totes les
persones que hi viuen. La Xarxa Barcelona Antirumors és un referent d’acció
intercultural per aconseguir una ciutat lliure de rumors xenòfobs i racistes a tots i
cadascun dels barris. Treballem de manera coordinada i col·laborativa amb entitats,
serveis, equipaments, veïns i veïnes i l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest 2015, coincidint amb el 5è aniversari de la Xarxa, s’ha avaluat la feina feta fins
ara. Amb les conclusions que n’hem tret i tenint en compte a més, diferents espais
participatius i dinàmiques de treball conjunt, s’ha elaborat aquest Pla d’Acció de la Xarxa
BCN Antirumors 2016-2020. Amb aquest pla consolidem línies d’acció, en reorientem
d’altres i obrim, també, noves perspectives i formes de treball. En definitiva, un pla que,
juntament amb el Programa BCN Intercultaralitat, ens ha de servir per fomentar la
participació diversa, la interacció positiva, el reconeixement de la diversitat, i la igualtat
de drets i d’oportunitats per a tothom.
Finalment vull agrair, la feina i la implicació de totes les persones que formen part de la
Xarxa, ja que és gràcies a elles que aquest projecte és un exemple més de la
participació activa i compromesa de veïns i veïnes i d’associacions per transformar la
ciutat i fer-la més justa i més cohesionada socialment.
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Introducció al Pla d’Acció 2016-2020:. D’on venim?

La Xarxa BCN Antirumors (XBCNA), oberta a tothom, està formada per més d’un miler
de membres1: persones a títol individual, associacions, entitats i Ajuntament de
Barcelona, a través de programes, serveis i equipaments municipals.
La Xarxa treballa per desmuntar els rumors, prejudicis i estereotips sobre la
diversitat cultural, a la ciutat de Barcelona.
Durant el procés d’elaboració del Pla
BCN Interculturalitat2, marc en el que
es constitueix la XBCNA, al juliol del
2010, es va posar de manifest que un
dels elements clau que dificulta la
convivència en la diversitat és el
desconeixement de l’altre. Aquest
desconeixement sovint es transforma
en por o recança, i es verbalitza a
través dels rumors, fonamentats en
prejudicis i estereotips.
La XBCNA es constitueix, per tant, per donar resposta a la demanda ciutadana de
treballar conjuntament per afavorir una convivència intercultural3 cohesionada, lliure
de rumors, prejudicis i estereotips. Els seus fonaments es troben en els principis
d’equitat: igualtat real de drets, deures i oportunitats; reconeixement de la diversitat:
respecte a la diversitat de la ciutadania i posada en valor d’aquesta diversitat; i
interacció positiva: sentiment de pertinença compartit, i generació d’espais de trobada,
coneixement mutu i construcció conjunta.
La Xarxa s’ha estructurat en diferents espais de participació4, amb diferents nivells de
compromís, tots indispensables per al seu òptim funcionament, per ajustar-se a la
multiplicitat de realitats, inquietuds i possibilitats d’implicació de les persones, entitats,
administracions que la formen.

1. Dades novembre 2015: 676 persones a títol individual i 424 entitats i serveis
2. http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/dialeg/programes/Pla_BCN_Interculturalitat_ca.pdf
3. Veure apartat 3: “Marc de referencia; des d’on mirem?”
4. Els diferents espais de participació s’expliquen de forma més detallada en l’apartat 6: Organització XBCNA.
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Introducció al Pla d’Acció 2016-2020. D’on venim?

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

Participant en el desplegament i seguiment
del Pla d'Acció de la XBCNA a través dels
diferents grups de treball de la pròpia Xarxa
Realitzant accions antirumors en el marc de
pròpia entitat, i/o participant en
xarxes
antirumors dels diferents territoris
Participant
als
espais
d'intercanvi
i
coneixement mutu , així com de les plenàries
i de les jornades de treball
Rebent la informació i fent difusió sobre el
funcionament i les accions que s’impulsen des
de la XBCNA

Dinamització: Oficina tècnica de l’Estratègia
BCN Antirumors|Ajuntament de Barcelona

Des del seu naixement, la Xarxa ha impulsat actuacions encaminades a assolir els objectius
marcats de forma compartida; però l’any 2012, davant la necessitat d’estructurar de forma
més estratègica les accions a desenvolupar, es va definir el primer pla d’acció.
Ara, la Xarxa torna a obrir un procés de reflexió per avaluar els passos que s’han dut a terme
i definir conjuntament un nou full de ruta que guiarà l’acció i el funcionament de la
Xarxa durant els propers quatre anys (2016-2020).
L’experiència acumulada en aquests últims anys constata que la realitat és complexa i
canviant. Per aquest motiu, les accions que es recullen en aquest Pla d’Acció es
concretaran i s’adaptaran a les necessitats i interessos de cada moment, i des dels
diferents espais de treball de la Xarxa BCN Antirumors5.

5. Veure apartat 6
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Metodologia. Com s’ha elaborat aquest document?

Aquest document ha estat elaborat per la consultora DCAS Col•lectiu d'Analistes
Socials, conjuntament amb la Comissió Directora, els grups de treball de la Xarxa BCN
Antirumors (comunicació, formació i acció als territoris) i l’Oficina Tècnica del Programa
BCN Interculturalitat.
Per tal de generar i consensuar els continguts, s’ha dut a terme un procés participatiu,
obert a tots els membres de la XBCNA, que ha estat planificat des de la Comissió
Directora i l’Oficina Tècnica. Aquestes entitats, juntament amb DCAS, han dinamitzat
aquest procés.

Les etapes del procés han estat les següents:
1. Avaluació del Pla d’Acció 2012-2014. En aquesta etapa s’han treballat els punts
febles de l’acció de la Xarxa durant els últims 2 anys i els reptes de futur per als
propers anys.
Les tècniques utilitzades han estat diverses:
• consulta i revisió de diferents documents de referència;
• qüestionaris a un total de 112 entitats de la Xarxa i a membres dels grups de
treball; i

• espais de discussió amb els grups de treball, Comissió Directora, Oficina
Tècnica i Agents Antirumors6.
2. Sessió de treball amb entitats de la Xarxa: En aquesta sessió, realitzada el 28
d’abril de 2015, es van definir els objectius, línies de treball i funcionament de la
Xarxa per als propers 5 anys. En aquesta trobada van participar les entitats que
formen part del la Comissió Directora, grups de treball i d’altres que actualment
desenvolupen accions al Catàleg d’activitats Antirumors.
3. Sessió de treball oberta a totes les entitats i a la ciutadania que forma part de
la Xarxa. En aquesta sessió, realitzada el passat 30 de juny del 2015, es van
realitzar propostes per a la millora del funcionament de la Xarxa, referents a com
realitzar el desplegament de les xarxes territorials, com afavorir la comunicació i la
relació entre les entitats de la XBCNA i com donar major visibilitat a la tasca que
aquestes realitzen.
4. Sessions de treball amb les entitats que participen activament ens els grups de
treball i amb la comissió directora (setembre-novembre 2015). En aquestes
sessions s’ha treballat en la reorganització de les accions i dels espais de treball i
participació de la XBCNA.

6. Per una informació més detallada sobre el procés d’elaboració de l’Avaluació del Pla d’Acció 2012-2014
es pot consultar el document complert a http://interculturalitat.bcn.cat
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Metodologia. Com s’ha elaborat aquest document?

Sessió de treball
amb entitats Xarxa
28 abril

Avaluació Pla
d’Acció
2012-2014

PAX
2016-2020
Sessió de treball
amb la Xarxa
30 de juny

Diverses sessions
de treball amb
entitats més
implicades
setembre-novembre
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Marc de referència:. Des d’on mirem?

Barcelona és una ciutat en què la diversitat és una de les característiques principals de
la seva ciutadania. La Xarxa BCN Antirumors entén la diversitat com a riquesa i treballa
per a una mirada comú que aposti per la interacció positiva, la no discriminació i la
igualtat de drets, deures i oportunitats.

Per tal de teixir aquesta mirada comú, la XBCNA aposta per la interculturalitat com
a model per a la convivència a la ciutat, i treballa perquè els rumors envers les
persones i col•lectius d’orígens culturals diversos no siguin un obstacle. Els
rumors, basats en prejudicis i estereotips, dificulten el procés cap a la convivència
intercultural perquè són el germen d’actituds racistes, pràctiques discriminatòries i/o
discursos populistes que fomenten la por i la desconfiança.
La XBCNA treballa aquest model basant-se en cinc dimensions:

EQUITAT
• Promoure la igualtat real d’oportunitats, drets i deures de tota la
ciutadania.
• Afavorir l’equitat lluitant en contra de les situacions d’exclusió i
discriminació, especialment les relacionades amb l’origen i diferències
culturals.

RECONEIXEMENT DE LA DIVERSITAT
• Reconèixer, valorar i respectar la diversitat.
• Entendre la diversitat com a una riquesa i com a una oportunitat,
contrarestant el relat que la relaciona amb els conflictes, i entenent la
ciutat com a producte d’aquesta heterogeneïtat.
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Marc de referència. Des d’on mirem?

INTERACCIÓ POSITIVA
• Generar espais de trobada entre persones i col•lectius d’orígens
culturals diversos per tal de fomentar les relacions positives i els
espais de construcció conjunta.
• Treballar per construir nocions de ciutadania compartides.
• Treballar per posar l’èmfasi en allò comú.

SENTIMENT DE PERTINENÇA
• Generar vincles per tal de treballar per a una ciutat on totes les
persones se’n sentin part.
• Reconèixer tots i totes com a veïns i veïnes de la ciutat.

PARTICIPACIÓ DIVERSA
• Treballar perquè les persones d’orígens culturals diversos participin
de manera normalitzada als espais, circuits i serveis de la ciutat, així
com a la XBCNA i al teixit associatiu de la ciutat.
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Objectius. Què volem aconseguir?

El Pla d’Acció que pretenem desenvolupar en els propers 4 anys es concreta en 6
objectius interrelacionats entre ells:

Objectiu 1

Objectiu 6

Prevenir i abordar els
rumors, estereotips i
prejudicis que afecten
la convivència intercultural,
facilitant
la
interacció
positiva
entre les persones.

Abordar els rumors i
estereotips des de la
perspectiva de la NO
discriminació i els
drets de les persones.

Objectiu 5
Treballar per fer de la
Xarxa un agent amb
incidència/impacte a
l’àmbit polític i social
de la ciutat.

OBJECTIUS
COMUNS
definits a la 1ª sessió de
treball (28 d’abril de 2015)

Objectiu 2
Incorporar l’enfocament
intercultural
com
a
model de gestió de la
diversitat cultural en les
accions que s’impulsin
des de la Xarxa, així com
en el seu funcionament i
en
la
seva
gestió
continuada.

Objectiu 3
Incorporar mecanismes i/o recursos per
aconseguir una xarxa
inclusiva i culturalment diversa.

Objectiu 4
Construir de manera
conjunta una xarxa de
xarxes, fent especialincidència
en
els
territoris.

11
1110

4

Objectius. Què volem aconseguir?

Objectiu 1. Prevenir i abordar els rumors, estereotips i prejudicis que afecten la convivència
intercultural, facilitant la interacció positiva entre les persones.
Aquest objectiu marca la continuïtat amb l’anterior Pla d’Acció, que entén l’abordatge i la prevenció
de rumors com a dues cares de la mateixa moneda, ja que treballar els rumors existents és una
manera de prevenir-ne l’aparició de nous. Per fer aquesta tasca és imprescindible generar espais
de trobada i d’interacció conjunta, que afavoreixen les relacions significatives i el coneixement
mutu.
Les relacions no es conceben entre cultures, sinó entre persones de cultures, trajectòries,
experiències, bagatges i vides diverses.
Objectiu 2. Incorporar l’enfocament intercultural com a model de gestió de la diversitat
cultural en les accions que s’impulsin des de la Xarxa, així com en la seva gestió i
funcionament.
Es pretén treballar perquè la Xarxa esdevingui representativa de la diversitat cultural de la ciutat i
incorpori en el seu quefer diari la perspectiva intercultural. L’objectiu és promoure espais de relació
i creació conjunta, on tothom pugui participar del procés i no només sigui el subjecte de les accions
o espais de treball.
Objectiu 3. Incorporar mecanismes i/o recursos per aconseguir una xarxa inclusiva i
culturalment diversa.
La Xarxa pretén ser un reflex del model de convivència intercultural per al qual treballa. És
important incorporar mecanismes que garanteixin la igualtat d’accés per a totes les entitats,
persones o professionals que vulguin formar-ne part.
Objectiu 4. Construir de manera conjunta una xarxa de xarxes, fent especial incidència als
territoris.
Barcelona és una ciutat diversa i heterogènia, que requereix que els projectes i accions s’adaptin a
les particularitats dels barris i districtes. La Xarxa actua en clau de territori i de la mà dels agents i
entitats que hi treballen, hi viuen, o hi participen.
Objectiu 5. Treballar per fer de la Xarxa un agent amb incidència i impacte en l’àmbit polític i
social de la ciutat.
La Xarxa, com a referent i veu qualificada en els espais polítics de decisió, així com en l’àmbit
social, vetllarà per garantir la implementació significativa i estructural dels principis bàsics del
model intercultural.
Objectiu 6: Abordar els rumors i estereotips des de la perspectiva de la NO discriminació i
els drets de les persones.

És també objectiu desactivar els rumors i estereotips envers les persones d’orígens culturals
diversos, i posar l’accent en la no discriminació i en la igualtat de drets i oportunitats tant dels
ciutadans com de les ciutadanes de Barcelona.
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Línies i accions del PAX. Què i quan ho farem?

En aquest apartat es recullen les línies d’actuació, les accions a realitzar per assolir els
objectius del PAX i els agents a qui es vol implicar en la tasca antirumors.
• 5.1. EIXOS D’ACTUACIÓ
• 5.2. ACCIONS A REALITZAR: accions de continuïtat i accions a impulsar
• 5.3. AGENTS A QUI ES VOL IMPLICAR

5.1

Eixos d’actuació

Les accions a desenvolupar en els propers tres anys, estaran emmarcades en els
següents eixos d’actuació7:

Participació

Sensibilització

Comunicació

Formació

7. Les línies d’acció es van definir a partir de les aportacions recollides a la sessió de treball amb entitats de
la Xarxa que es va fer el passat 28 d’abril de 2015.
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La divisió i separació d’aquests eixos d’actuació no sempre és nítida i es pot prestar a
confusió, ja que existeixen zones de solapament entre tots ells. Per aquest motiu, cal
concebre aquests eixos no com a calaixos estancs, sinó com a àrees plenament
interconnectades, on puguin encabir-se actuacions que podrien vincular-se a més d’un
àmbit.

1.

Sensibilització:

2.

Participació:

3.

Comunicació: Informar sobre el que fa la Xarxa i les entitats que la formem, i

promoure un canvi de mirada a través del coneixement
mutu, posant l’èmfasi en els elements comuns i compartits. Així mateix, la
sensibilització ha de tenir com a objectiu el trencament dels estereotips, prejudicis
i rumors en totes direccions; és a dir, entre les diferents comunitats que conviuen
a la ciutat.
promoure la participació real i culturalment diversa en les
accions i funcionament de la Xarxa, a partir de la construcció conjunta i la
definició de diferents nivells d’implicació i compromís, i tenir en compte la
multiplicitat d’interessos, expectatives i possibilitats dels seus membres, perquè
totes les veus s’hi sentin representades.

treballar perquè els mitjans de comunicació facin servir un llenguatge inclusiu i
perquè la diversitat cultural no hi estigui reflectida des d’un punt de vista negatiu.

4.

Formació: promoure accions formatives com a recurs que aporti eines per a la
reflexió i la sensibilització: es tracta d’un eix clau per generar un discurs comú i
compartit entre les entitats, l’administració i la ciutadania, alhora que pot ser la
porta d’entrada per iniciar altres accions més continuades i de caire territorial.
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5.2

Accions a realitzar

A continuació es presenten tot un seguit d’accions que es volen impulsar durant els
propers quatre anys. Algunes d’elles són accions que ja s’havien iniciat en l’etapa
anterior, després que s’hagi valorat la necessitat de continuar desenvolupant-les, i
d’altres, en canvi, són accions noves.
Totes aquestes accions s’han recollit en un quadre que les agrupa en funció dels 4 eixos
de treball, i que mostra els objectius als quals aquestes accions donen resposta. Es pot
veure el quadre a la pàgina següent.
Més enllà d’aquestes accions impulsades des dels espais de treball propis de la Xarxa
BCN Antirumors, les entitats, serveis i programes de l’Ajuntament continuaran impulsant
activitats i projectes antirumors en el marc de les seves organitzacions.
La Xarxa és el resultat d’aquesta suma d’accions que cal visibilitzar, per prendre
consciència que són moltes les entitats i serveis que estan treballant per desmuntar
rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural a la ciutat de Barcelona.
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Reivindicació

Genèricx

Cultural i artístic

SENSIBILITZACIÓ

Objectiu 1
Prevenir i
abordar els
rumors
facilitant la
interacció
positiva

Objectiu 2
Incorporar
l’enfocament
intercultural
com a model
de gestió de
la diversitat
cultural

Objectiu 3
Aconseguir
una xarxa
inclusiva i
culturalment
diversa

Objectiu 4
Construir
una Xarxa
de xarxes

Objectiu 5
Construir un
discurs i un
lideratge
compartit
amb impacte
polític i
social

Objectiu 6
Donar força
als
arguments
de la NO
discriminació
i als drets de
les persones

Crear peces artístiques amb la col·laboració conjunta de veïns i veïnes
d’origen culturalment divers. La creació artística pot generar nous espais
de relació, i ser un exemple en sí mateixa.

x

x

Promoure els espais de creació entre artistes d’origen culturalment divers,
entenent-los com a espais de relació positiva i de construcció conjunta.

x

x

Visibilitzar i posar en valor la producció artística d’artistes d’origen cultural
divers, posant l’èmfasi en la seva obra i no el seu origen cultural.

x

x

Apropar als circuits culturals nous referents i artistes d’origen cultural
divers.

x

x

Incorporar al calendari de la ciutat les festivitats dels col.lectius presents a
Barcelona.

x

x

Catàleg d’activitats Antirumor

x

x

x

Promoure activitats de sensibilització a escoles, instituts i espais
d’educació no formal: casals, esplais, ludoteques, etc.

x

x

x

Actualitzar i elaborar nous materials Antirumors.

x

x

x

Visibilitzar i denunciar les conseqüències de les normatives que
introdueixin desigualtats i limitacions d’accés als serveis públics.
Treballar perquè les administracions competents introdueixin al currículum
escolar els valors de la interculturalitat a tots els nivells: des de l’educació
Primària fins a la universitat.
Establir mecanismes de seguiment per garantir que l’Ajuntament assumeixi
els compromisos adquirits en temes de transversalitat.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Objectiu 3

Objectiu 4

Objectiu 5

Objectiu 6

Aconseguir
una xarxa
inclusiva i
culturalment
diversa

Construir
una Xarxa de
xarxes

Construir un
discurs i un
lideratge
compartit amb
impacte
polític i social

Donar força
als
arguments
de la NO
discriminació
i als drets de
les persones

x

x

X

x

x

x

x

x

Establir noves formes de representació més enllà de les entitats, com podrien
ser els grups formals o informals que no tenen personalitat jurídica.

x

x

x

Crear nous espais de participació, més flexibles, que promoguin l’intercanvi
d’experiències i el coneixement mutu.

x

x

x

Adaptar els horaris de reunió adaptats a les necessitats de les persones que
participen de la Xarxa.

x

x

x

Revisar i millorar les dinàmiques de funcionament de les reunions dels grups de
treball o de les plenàries més inclusives i participatives.

x

x

x

PARTICIPACIÓ

Objectiu 1
Prevenir i
abordar els
rumors
facilitant la
interacció
positiva

Noves
incorporac
ions
XBCNA

Participació de la
Xarxa

Diversificació de la Xarxa

Conèixer diferents formes i estructures de participació pròpies d’altres països i
cultures per incorporar-les a la forma de funcionar de la Xarxa.
Generar formes de participació que no siguin etnocèntriques ni
assimilacionistes.

x

Objectiu 2
Incorporar
l’enfocament
intercultural
com a model
de gestió de la
diversitat
cultural

Fer pedagogia entre els mateixos membres de la Xarxa per compartir un
llenguatge comú i una mateixa perspectiva.

x

x

x

x

x

x

Aconseguir que les entitats de la XBCNA participin de les accions que
s’organitzen des de la xarxa o des de les entitats que la formen, així com de les
accions impulsades des d’altres xarxes de la ciutat que complementin la tasca
Antirumors.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Donar suport a accions de sensibilització que es puguin impulsar des de xarxes
territorials; per exemple, Ciutat Meridiana.

Establir un protocol d’acollida per a les noves entitats i persones que
s’adhereixen a la XBCNA, perquè coneguin el seu funcionament.
Incloure les AMPA a la Xarxa de ciutat i a les xarxes territorials com a porta
d’entrada per treballar amb les famílies.

x

17

Accions dirigides als Mitjans de Comunicació

Accions relatives a la comunicació
interna

COMUNICACIÓ

Objectiu 1
Prevenir i
abordar els
rumors
facilitant la
interacció
positiva

Establir noves formes de difusió i comunicació, evitant llenguatges
especialment tècnics i traduint alguns continguts i materials a diferents llengües

x

Compartir experiències i metodologies a fi d’aprofitar al màxim els coneixement
i experiència acumulada per part de les entitats que en formen part de la
Xarxa.

x

Objectiu 2
Incorporar
l’enfocament
intercultural
com a model
de gestió de
la diversitat
cultural

x

Millorar i treure més profit del butlletí com a canal de comunicació de la Xarxa

Objectiu 3
Aconseguir
una xarxa
inclusiva i
culturalment
diversa

Objectiu 4
Construir una
Xarxa de
xarxes

x

x

x

x

x

x

x

Objectiu 6
Donar força
als
arguments
de la NO
discriminació
i als drets de
les persones

x

x

Promoure que les entitats, serveis, etc. de la XBCNA generin càpsules
audiovisuals i altres materials per a donar-se a conèixer.

x

Revisar la informació i continguts que apareixen al web de la XBCNA i generar
un espai web, més dinàmic i visual que esdevingui una font de recursos per a
les mateixes entitats.

x

x

x

Fer un mapa d’entitats per territori visibilitzant les accions antirumor que
s’estan fent a cada barri o districte

x

x

x

x

x

x

x

Treballar amb els mitjans de comunicació local perquè esdevinguin un altaveu
de les accions que s’impulsen des de la Xarxa BCN Antirumors i les entitats
que la formen.

Elaboració d’una guia sobre llenguatge inclusiu i tractament de la diversitat
cultural en els mitjans de comunicació, així com conèixer i difondre els
materials que ja existeixen.
Treballar amb els mitjans de comunicació local per a que incorporin una secció
sobre interculturalitat, possibilitant que les entitats de la Xarxa les puguin nodrir
de continguts.

Objectiu 5
Construir un
discurs i un
lideratge
compartit amb
impacte polític
i social

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Assessorar els mitjans de comunicació, o facilitar-los comunicats i notes de
premsa, quan hi ha esdeveniments assenyalats o notícies d’interès.

x

x

x

x

Col·laborar amb els mitjans de comunicació en l’actualització dels contactes de
referents d’origen cultural divers que aquests puguin tenir, per contrastar i/o
aportar altres visions sobre els temes d’actualitat, i incorporar noves mirades
sobre una mateixa realitat.

x

x

x

x

x

Establir sinèrgies i aliats per generar un discurs compartit, i organitzar trobades
amb els mitjans de comunicació locals i altres actors comunicatius de la ciutat.

x

x

x

x

x

Visibilitzar la tasca i les accions que realitza XBA per desmuntar rumors i
prejudicis sobre diversitat cultural.

x

x

x

x

x
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Accions formatives
concretes

Metodologies
formatives

FORMACIÓ

Objectiu 1
Prevenir i
abordar els
rumors
facilitant la
interacció
positiva

Objectiu 2
Incorporar
l’enfocament
intercultural
com a model
de gestió de la
diversitat
cultural

Objectiu 3
Aconseguir
una xarxa
inclusiva i
culturalment
diversa

Objectiu 4
Construir una
Xarxa de
xarxes

Objectiu 5
Construir un
discurs i un
lideratge
compartit
amb impacte
polític i social

Objectiu 6
Donar força
als
arguments
de la NO
discriminació
i als drets de
les persones

Generar nous continguts formatius que incorporin la realitat de la
diversitat cultural present a la ciutat

Fer formació al següents professionals:
 periodistes i comunicadors
 professorat, monitors de lleure, i agents educatius en general
 treballadors de l’administració pública, especialment aquells que
estan de cara al públic
 entitats de la Xarxa
Formació d’Agents Antirumor
 dirigida a la ciutadania
 sectorialitzada i territorialitzada

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Documents de referència per als grups i comissions encarregats de donar-hi continuïtat:
 Avaluació del Pla d’Acció 2012-2014 Xarxa BCN Antirumors
 Memòries Programa BCN intercultural
 Actes grups de treball
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5.3

A qui volem implicar?

Les accions que s’impulsen des de la Xarxa BCN Antirumors s’adrecen al conjunt de la
ciutat, però volen implicar, especialment, els següents col.lectius:
• La societat civil, per facilitar-li eines i recursos per desmuntar rumors, prejudicis i
estereotips.
• La ciutadania no organitzada, per tal de generar el dubte i fomentar el pensament
crític.
• Les administracions públiques.
• Àmbits professionals específics: sanitat, educació, mitjans de comunicació, cultura o
comerç.
• Entitats i persones a títol individual que formen part de la Xarxa. És important que
TOTES les entitats, persones o professionals que formen part de la Xarxa comparteixin
una perspectiva o discurs que doni coherència a tot allò que faci o comuniqui la Xarxa.
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6

Organització XBCNA. Com ho farem?

La Xarxa BCN Antirumors és oberta a totes aquelles entitats, associacions, grups
informals, serveis i programes municipals, administracions i persones a títol individual
que vulguin treballar de forma conjunta per desmuntar els rumors, prejudicis i estereotips
sobre diversitat cultural a la ciutat de Barcelona, per tal de promoure la convivència
ciutadana intercultural.

Amb l’objectiu de construir una xarxa inclusiva, diversa i ajustada a la multiplicitat de
realitats, inquietuds i possibilitats d’implicació dels membres que la formen, en aquest
nou Pla d’Acció, s’han redefinit els nivells de participació existents i se n’han plantejat de
nous. En funció de les disponibilitats i dels moments, els agents que formen part de la
Xarxa poden passar per nivells de participació i implicació més o menys intensos al llarg
del temps.

Com es pot
participar de la
Xarxa BCN
Antirumors?

Comissió
d’estratègia

Comissió de
dinamització

Grups d’acció

Col·laborant en el desplegament i seguiment del PAX
A la xarxa antirumor del teu territori
Fent accions antirumor des de la teva entitat
Participant a les jornades i plenàries
Participant en espais d’intercanvi
Rebent informació i fent difusió
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6.1

Com es pot participar de la Xarxa Antirumors de Barcelona?

Les possibilitats són diverses:
Rebent la informació sobre el funcionament i les accions que s'impulsen des de la
XBCNA i fent difusió d’aquesta informació així com de les campanyes virals de
sensibilització en tres àmbits:

a) Dins de la pròpia entitat
b) A aquelles persones, entitats o serveis que puguin estar interessats en participar.
c) Al conjunt de la ciutat.
Alhora, també es pot participar de les activitats de difusió de la XBCNA que
s'organitzen coincidint amb el calendari festiu de la ciutat, com ara mostres d'entitats.
Creant espais d’intercanvi d’experiències i coneixement mutu, on els membres de
la Xarxa puguin compartir sabers, interessos, inquietuds, necessitats... i posar en comú
la tasca antirumors que estan realitzant a la ciutat de Barcelona. Aquests espais
esdevindrien, doncs, espais formatius i d’assessorament entre les pròpies entitats de la
XBCNA.
Participant de les sessions plenàries i jornades de treball impulsades des de la
Xarxa BCN Antirumors:
• PLENÀRIES: Són sessions informatives, de reflexió i coneixement mutu,
adreçades a tots els membres de la XBCNA, per explicar el funcionament, les
accions i les tasques que s’estan realitzant des dels diferents grups i
comissions de treball.
• JORNADES: Són sessions de treball per planificar de forma consensuada els
diferents plans d’acció de la XBCNA, així com per promoure el coneixement
mutu entre les entitats, associacions, serveis i programes municipals,
administració i persones a títol individual que formen part de la Xarxa.
Tant les jornades com les plenàries són espais de participació, informació i
coneixement mutu, oberts a tots els membres del Xarxa BCN Antirumors.
Realitzant accions antirumors en el marc de pròpia entitat o servei. És important
però, anar informant d’aquestes accions a la resta de membres de la XBCNA per
promoure el coneixement mutu, el treball en xarxa i l’establiment de possibles sinèrgies
i/o aliances. Així mateix, donar una informació complerta via butlletí, web, facebook,
etc. és una forma de visibilitzar i fer difusió al conjunt de la ciutadania de la tasca
antirumors que s’està duent a terme a la ciutat de Barcelona.
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Participant d’una Xarxa Antirumors territorial. La creació de xarxes Antirumors als
diferents barris de la ciutat permetrà que les entitats, serveis territorials i ciutadania en
general es puguin sumar a la Xarxa i realitzar una tasca Antirumors ajustada a la
realitat del barri en el que treballen i/o viuen. Es pretén així apropar-se als veïns i
veïnes, que esdevenen protagonistes de la millora de la convivència en el seu barri, i a
les entitats i serveis territorials, ajustant-se de forma més coherent als seus objectius i
àmbits d’actuació.
Per al desplegament de les Xarxes Antirumors territorials, així com per a la realització de
les accions Antirumors organitzades per les entitats o serveis, es comptarà amb els
recursos següents:
a. Materials, eines i recursos que s’han generat o es generaran des de la XBCNA
(gots, còmics, punts de llibre, xapes, etc.)
b. Catàleg d’activitats Antirumors.
c. Grups de treball, com un espai on compartir experiències, dubtes i inquietuds
pel que fa als projectes que s’estan desenvolupant al territori.
d. Manuals, guies pràctiques, materials gràfics o audiovisuals elaborats des de la
XBCNA i/o des de les entitats i serveis que en formen part.
e. Suport i assessorament tècnic de l’Oficina d’ Estratègia BCN Antirumors.
Participant en el desplegament i seguiment del Pla d'Acció de la XBCNA a través
de diferents espais.
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6.2

Amb quins espais de participació comptarà la XBCNA per al desplegament del pla d’acció?

En aquest nou Pla d’Acció s’aposta per
consolidar el espais de participació
existents i promoure’n de nous:
La Xarxa BCN Antirumors, per a poder
executar el Pla d’Acció, s’organitza en
diferents espais de treball, oberts a tots
els membres de la XBCNA que vulguin
participar de forma activa en el seu
desplegament.
El compromís i la coresponsabilitat dels
membres que els formen són claus per al
seu bon funcionament, i per garantir que
s’assoleixen els objectius marcats, tot
construint una xarxa on tots i totes ens
sentim protagonistes.

COMISSIÓ
D'ESTRATÈGIA

COMISSIÓ DE
DINAMITZACIÓ

GRUPS D’ACCIÓ

Aquest grups i comissions volen ser espais de construcció conjunta, d’aprenentatge i
de coneixement mutu:

COMISSIÓ D’ESTRATÈGIA
FUNCIONS:
a) Definir i prioritzar les estratègies a seguir per al correcte desplegament del
PAX 2016-2020, atenent a la realitat canviant de la ciutat.
b) Potenciar el treball conjunt amb el referent polític de l’Ajuntament i altres
agents estratègics de la ciutat. Amb aquesta finalitat es marcarà un calendari de
treball, es farà el seguiment dels acords presos i es traslladaran les demandes de la
Xarxa.
c) Realitzar el seguiment del PAX 2016-2020, per garantir que s’assoleixen els
objectius marcats i es segueixen les estratègies definides.
d) Coordinar-se amb els grups d’acció i la comissió de dinamització per garantir la
coherència i el treball en xarxa entre els diferents espais de treball.
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Qui participa en aquesta comissió?
Qualsevol membre del XBCNA que pugui assumir el compromís de participar de
forma activa i continuada en aquest espai, durant com a mínim un any.
L’elecció dels membres es realitzarà mitjançant votació per garantir la màxima
transparència.

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ
FUNCIONS:
a) Definir i desenvolupar eines i mecanismes de comunicació i estratègies de
dinamització de la XBCNA que millorin la comunicació interna i externa i enforteixin
el sentiment de pertinença i coneixement mutu.
b) Recollir les demandes dels grups i comissions de treball pel que fa a la dinamització
del XBCNA i fer propostes per donar-hi resposta.

c) Coordinar-se amb els grups d’acció i amb la comissió d’estratègia per garantir la
coherència i el treball en xarxa entre els diferents espais de treball.

Qui participa en aquesta comissió?
Qualsevol membre de la XBCNA que pugui assumir el compromís de participar de
forma activa per a la consecució dels objectius de la comissió i/o per l’organització i
desplegament d’una determinada acció i/o projecte. Hem d’entendre la comissió
com un espai viu i, per tant, estarà oberta la possibilitat de sumar-se de forma
permanent o només per a algun projecte o acció
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GRUPS D’ACCIÓ
FUNCIONS:
a) Constituir les comissions encarregades d’ impulsar, promoure i/o col•laborar
en el desplegament de les accions a realitzar. Aquestes comissions s’aniran
constituint en base a la planificació acordada, tenint en compte les necessitats de
cada moment, així com les possibilitats i limitacions dels propis membres de la
XBCNA.
Aquesta planificació es definirà en les sessions de treball que realitzin els membres de
la XBCNA interessants en sumar-se als diferents grups d’acció.
Hi haurà, per tant, grups d’acció permanents (ex. desplegament xarxes territorials) i
d’altres que es crearan per donar resposta a accions concretes o demandes puntuals
(ex. assessorament sobre el disseny d’un material antirumors ).
b) Coordinar-se amb al comissió d’estratègia i la comissió de dinamització per
garantir la coherència i el treball en xarxa entre els diferents espais de treball.

Qui participa en aquests grups?
Qualsevol membre de la XBCNA que pugui assumir el compromís de participar de
forma activa per a la consecució dels objectius de comissió i/o per a l’organització i
el desplegament d’una determinada acció i/o projecte. Hem d’entendre la comissió
com un espai viu i, per tant, estarà oberta la possibilitat de sumar-se de forma
permanent o només per a algun projecte o acció.
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7. ANNEX
7.1. PROPOSTA DE FITXA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS
DEL PAX

7.2. DIAGRAMA D’ESTRATÈGIA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES XARXES
TERRITORIALS
7.3. DOCUMENTS D’INTERÈS

27

7.1

Proposta de fitxa per al desenvolupament de les accions del PAX

Aquesta ha de ser una eina per facilitar que els grups programin les seves accions tenint
en compte uns mateixos criteris. Aquests criteris són necessaris per poder fer el
seguiment i l’avaluació de les accions que es van realitzant.

LÍNIA ESTRATÈGICA EN LA QUE S’EMMARCA

Nom de l’acció:

Descripció de l’acció:

Objectius específics que persegueix:

Amb quins objectius generals del Pla d’Acció es correspon?

Referents XBCNA:

Destinataris:

Altres actors implicats:

Calendari de desplegament:

Indicadors de resultat:
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7.2

Estratègia per desenvolupar la xarxa territorial

Generar un primer grup
motor

Diagnosi

• Entitats i
professionals més
sensibilitzats, alguns ja
membres de la Xarxa
de ciutat

• Obrir un primer espai
de reflexió on detectar
quines són les
necessitats del barri i
els agents als quals
ens volem apropar i
volem incorporar a la
xarxa

Compartir un discurs i una manera d'explicar la
XBCNA
• Buscar que representants d'aquests espais participin de
la nostra xarxa de forma que tinguem antenes en aquests
altres espais
•Comunicar la necessitat de treballar aquests aspectes
•Oferir activitats gratuïtes a desenvolupar
•Empoderar a les entitats que formen part d'aquests
espais per tal que elles mateixes puguin desenvolupar
aquestes activitats

Anar ampliant i
diversificant la xarxa

Dissenyar un pla de
treball específic
• Definir quines són les
línies de treball que es
volen encetar i unes
primeres accions.
Aquestes poden ser
noves o donar un
canvi de perspectiva a
d'altres que ja estiguin
en marxa
• Comunicar
efectivament el
resultat

•Possibles estratègies:
• Que cada membre porti a la
següent reunió un nou agent
aprofitant els seus contactes i
relacions prèvies
•Establir reunions de presentació
personalitzades enfocant el discurs a
aquells elements que pensem que
poden ser més atraients
•Convidar als agents que vegin més
clau el seu paper en les accions que
es volen encetar: "et necessitem!"
• Oferir activitats gratuïtes per
desenvolupar en els propis espais i
després convidar a participar

Sensibilització interna
• Treballar un discurs i una perspectiva compartits entre
tots els agents que formin part de la xarxa. Això es
tradueix en encetar accions de sensibilització interna i
d'altres espais de participació ja creats

Nota: per l’estratègia d’apropament a d’altres agents i espais de participació es pot comptar amb recursos que la Xarxa BCN antirumors posarà a disposició de
les xarxes territorials: catàleg d’activitats antirumor, formacions, materials antirumor (xapes, gots, còmics, etc.), subvencions, documental/exposició, intercanvis
d’experiències i suport de l’oficina tècnica
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7.3

Documents d’interès

Per conèixer amb més profunditat el model intercultural i les principals diferències
respecte a d’altres estratègies existents, podeu consultar els següents documents:
Giménez, Carlos (2003): “Pluralismo, multiculturalismo interculturalidad.
Propuesta de clarificación y apuntes educativos”. Publicado en la Revista
Educación y Futuro: Revista de Investigación Aplicada y Experiencias Educativas
nº8, Editorial CES Don Bosco-EDEBË, abril 2003, págs. 9-26.
Entrevista a Carlos Giménez on defineix la convivència ciutadana intercultural:
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/carlos-gimzsnez-defineixla-convivzuncia-ciutadana-intercultural
Documents base per la confecció del Pla d’Acció de la Xarxa Antirumors de Barcelona:
Relatoria de la jornada de treball del 28 d’abril de 2015
Document amb les pautes per al desenvolupament de les Xarxes Territorials. Fruit de
la jornada del 30 de juny
Avaluació de la Xarxa Antirumors
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Aquest Pla d’acció ha estat elaborat pels membres de la Xarxa Barcelona Antirumors
Associació Candela per a la Investigació i Acció Comunitària
AA.VV. Sagrada Família: Pla de desenvolupament
Associació Casa Eslava
comunitari Sagrada Família.
Associació Catalana de l'Hemofília
AA.VV. Turó de la Peira-Vilapiscina
ACASC Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya.
Associació Catalana de Mares, Pares i Tutors d'infants
ACATHI Associació Catalana per la Integració
Anglòfons
d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
Associació Catalana de Municipis i Comarques
ACCEM Catalunya
Associació Catalana de Residents Senegalesos - ACRS
ACESOP| Associació Cultural Educativa Social i Operativa de Associació Catalunya-Líban - ACL
Dones Pakistaneses
Associació Col·lectiu Paso a Paso
ACISI Associació per la Cooperació a la Inserció Social i la
Associació Cultural Caracola
Interculturalitat
Associació Cultural Catalanopolonesa
ACOMI Associació Conecta Migraciones
Associació Cultural El Mirador
Agència pels Drets Civils i la No Discriminació de
Associació Cultural i Social Bac de Roda
l'Ajuntament de Barcelona
Associació Cultural La Nave Va
Ajuntament de Barcelona
Associació Cultural La Quinta Pata
Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral
Associació Cultural Mar-a-bal
América, España, Solidaridad y Cooperación |AESCO
Associació Cultural Mexicano Catalana|MEXCAT
AMIC - UGT Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants de
Associació Cultural Roig
Catalunya
Associació Cultural Saha
AMPA CEIP Àgora
Associació Cultural Ulls Art
AMPA Escola Perú
Associació d’immigrants sahrauís a Catalunya |AISAC
Apropem-nos (Xarxa d'entitats, servies i persones)
Associació d'Alumnes del IES Ferran Tallada
Arenys viu i conviu
Associació d'Amics Plaça Santa Madrona
Artibarri
Associació de Comerciants i veïns de Creu Coberta
Associació Amistad de las Mujeres Filipinas
Associació de Dones HEURA
Associació Casal Colombiana|ASOCASCOL
Associació de famílies monoparentals
Associació Codesarrollo Winay
Associació de mitjans de comunicació local
Associació Cultural Elparlante
Associació de Musulmanes a Catalunya
Associació Cultural Juvenil A lo Bicien
Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya
Associació Cultural Social Arte Culinario de Honduras y
Associació de Persones Participants ÀGORA
Amigos de Catalunya
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
Associació de Dominicanos Residentes en el Maresme
Associació Treballadors Marroquins a Catalunya
Associació de Ecuatorianos en Catalunya
Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya
Associació de Hondureños en Barcelona
Associació de Veïns Esquerra Eixample
Associació de Jóvenes Ecuatorianos en Catalunya
Associació de Veïns i Veïnes de Roquetes
Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya
Associació de Veïns pel Benestar Ciutadà - AVBC
Associació de Mujeres Colombianas Unidas
Associació de Veïns per a la Revitalització del Casc Antic
Associació de Mujeres E'WAISO IPOLA
Associació de Veïns Sud-Oest Besòs
Associació de Paraguayos y Amigos del Paraguay
Associació Dones No Estàndars - DONNES
Associació de Promoción y Desarrollo Social Plataforma
Associació d'Ucraïnesos "Txervona Kalyna"
Q’atary Perú
Associació ENXARXA; Pla de Desenvolupament Comunitari
Associació General de Mujeres Empresarias Chinas y
del Besós-Maresme
Españolas
Associació Es Purna
Associació Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras
Associació Esplai l'Esquitx
Associació Intercambio Cultural Chino-España
Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i
Associació Intercultural Lationamericana Dosmundosmil
Bisexuals
Associació Mujeres Latinas Sin Fronteras
Associació Imago Catalunya
Associació Mujeres Pa'lante
Associació Intercultural Diàlegs de Dona
Associació Puente Centro Cultural Árabe
Associació Intercultural Llatins per Catalunya
Associació Sociocultural Dominicana en CatalunyaAssociació Jiwar Creació i Societat
ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya
Associació Juvenil d'Amics de la Ràdio
Associació "In via"
Associació La Xixa Teatre
Associació Amical dels Treballadors Marroquins de
Associació Lectura Fàcil
Catalunya
Associació Martinet per l'Educació
Associació AMISI. Associació per la Mediació Intercultural i
Associació Minhaj Ul Quran
Social amb Immigrants
Associació Noves Amistats
Associació Apropa't
Associació P11 Cultura En Acció
Associació Assistencial Llar Trobada
Associació Partteló
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Associació pel Foment del Curtmetratge Social
Associació per a joves TEB
Associació per a la Promoció i la Inserció Professional
Associació per la Sensibilització dels Africans Media Àfrica
Associació Projectart
Associació PROM Centre Cultura Dones F.B
Associació Punt de Referència
Associació Salut i Família
Associació SDRCA| Societat per a la Difusió de les Realitats
Culturals Africanes
Associació Shur Rong Academia Cultural
Associació sociocultural "La Indomable"
Associació Sociocultural DJ'S Contra La Fam
Associació Sociocultural El Torrent
Associació Sociocultural La Formiga
Associació Sociocultural Punt d'Intercanvi
Associació Som.cat
Associació Sukhmani Indian
Associació Tripartita Congo-Angola-R.D.Congo
Associació WAFAE
Associació Mujeres Bolivianes
ATLÀNTIDA -Professionals per la Interculturalitat
Aula d'estudis socials
Banc del temps de la Barceloneta
Banc del temps de la Trinitat Vella
Barcelona Activa
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat
Biblioteca Bon Pastor
Bona Voluntat en Acció
C.E.A.| Centre d'Estudis Africans i Interculturals
Caputxins de Sarrià
Càritas Diocesana Barcelona
Casa Àsia
Casal de Barri Congrés - Indians
Casal de Gent Gran d'Horta
Casal de Gent Gran Mediterrània
Casal de Joves Palau Alòs
Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris
Casal d'Entitats Mas Guinardó
Castellers de la Vila de Gràcia
CCOO del Barcelonès Departament d'Immigració
CEHDA Ghana
CEIP Ramiro de Maeztu
CEJAC (Centre Juvenil d'Adolescent del Barri del Carmel)
Centre Bolivià Català
Centre Cívic Zona Nord
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Centre Cívic Besós
Centre Cívic Casa Golferichs
Centre Cívic Casa Sagnier
Centre Cívic Drassanes
Centre Cívic Guinardó
Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" Club lleuresport
Centre Cívic Les Corts
Centre cívic Navas
Centre Cívic Pati Llimona
Centre Cívic Sagrada Família

Centre Cívic Sant Martí
Centre Cívic Urgell
Centre Cultural Ton i Guida
Centre d'Acollida Assis
Centre de Recursos Alternatius i Pedagògics de Gràcia
Centre d'Educació Especial Rel (CEE)
Centre D'Estudis De L'Esplai
Centre Euro-Àrab de Catalunya
Centre EXIL
Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i
Nacionals|CIEMEN
Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu
Centre Social de Sants
Centre UNESCO de Catalunya
Centro Cultural de Ucrania en Catalunya|CECURC
Centro Filipino - Tuluyan San Benito
Centro Peruano en Barcelona
CFA Trinitat Vella (Escola Adults)
CITE - CCOO Centre d'Informació per a Treballadors
Estrangers -SAIER
Club Camins Esportius de Sants
Club D'amics de UNESCO de Catalunya
Col·lectiu Al Hanan - Accions contra l'exclusió
Col·lectiu Cinèfil Manderlay
Col·lectiu d’Analistes Socials
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Colectivo Cautivo
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat - CEAR
Comitè Català de l'ACNUR
Comunitat Sant Egidi
Confederació de Comerç de Catalunya
Connectats. SCCL
Consell de la Ciutat de Mollet del Vallès
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell Escolar Municipal de Barcelona
Cooperativa Desenvolupament Comunitari FDC
Cooperativa Iniciatives Socials Educatives i Comunitàries
(CISEC)
Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya
Coordinadora d'Entitats de la Sagrada Família
Coordinadora d'Entitats del Carmel
Coordinadora d'entitats del Poble Sec.
Coord. per a la Inserció Sociolaboral “Anem per Feina”
CREANT
Creu Roja a Barcelona, Servei de Refugiats i Immigrants
Discapacitat Intel·lectual Catalunya
ECAS| Entitats Catalanes d'Acció Social
Encís, Servei de Suport a les Comunitats de Veïns a
l'Ajuntament de Barcelona
Esbart Folklòric d'Horta
Escola Aiguamarina
Escola d'Adults Francesc Layret
Escola d'Adults Martinet de Nit
Escola EFA|Fundació Catalana del Lleure Educatiu i
Sociocultural
Escola Grau SCCL
Escola Gravi
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Escola Jesuïtes del Clot
Escola Joan Pelegrí
Escola lliure El Sol
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Marinada
Escola Piaget
Espai 12 a 16
Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic|EICA
Esplais Catalans|ESPLAC
Ètic Hàbitat
FACEPA Federació d'Associacions Culturals i Educatives de
Persones Adultes
Facultat d' Educació de la U. B
Fallou ONGD
Federació D'Associacions de Mares I Pares D'Alumnes de
Catalunya|FAPAC
Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya
FECCOM
FEDELATINA| Federación de Entidades Latinoamericanas
de Catalunya
Federació Associacions Veïnals de Mataró|FAVM
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona|FAVB
Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya
Forn de teatre Pa' tothom
Fundació ACSAR
Fundació Adsis
Fundació Babel Punto de Encuentro
Fundació Bayt Al-Thaqafa
Fundació Catalana de l 'Esplai (Fundesplai)
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Fundació Ciutadania Multicultural Mescladís
Fundació Guné
Fundació IBN BATTUTA
Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure
Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social
Fundació Privada Trinijove
Fundació Servei Solidari per la inclusió social
Fundació Tot Raval
Fundación Educación y Cooperación
INS Joan d'Àustria
Institut Milà i Fontanals
Institut Diversitas
Institut XXVena Olimpíada
Interculturalitat i Convivència, ASAL
Joves d'Esquerra Verda
Joves per la igualtat i la solidaritat
Kulturas Vivas
La Casa Amarilla, Associació Cultural
La Puntual
LibreRed.net (Diario digital alternativo)
Metges del Món Catalunya
Moviment per la Pau|MPDL
Òmnium Cultural
Orientalia Associació
PIMEC-Petita i Mitjana Empresa Catalana
Pla Comunitari de Ciutat Meridiana

Pla Comunitari del Casc Antic
Pla de Barris de la Barceloneta
Pla de Barris del Raval Sud
Plataforma Cultural AMA: Art Moviment i Acció
Plataforma d'Entitats de Roquetes
Plataforma Vecinal Trinitat Vella
Prat Ràdio
PROBENS - Associació per a l'Estudi i la Promoció del
Benestar Social
Punt d'Informació i Atenció a les Dones PIAD HortaGuinardó
Punt d'Informació i Atenció a les Dones PIAD SantsMontjuïc
RAI Recursos d'Animació Intercultural
SARÄU, Associació d'oci inclusiu
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Servei Civil Internacional de Catalunya
Serveis de Convivència
SOS Racisme - Catalunya
SURT. Fundació de Dones. Fundació Privada
TEAC. Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura
Turó Acció Sociocultural|TASC
UCFR|Unitat contra el feixisme i racisme
VINCLE
Xarxa 9 Barris Acull
Zinhezba, Associació Cultural
Zona Sec Comunicació

També formen part de la Xarxa BCN Antirumors,
676 persones a títol individual.
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