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Dijous, 2 de març de 2017 

Inauguració 

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va inaugurar les jornades posant sobre la taula algunes 

de les principals qüestions que planteja el problema del discurs de l'odi a les xarxes socials, 

incidint principalment en la problemàtica qüestió de la regulació, “limitant el menys possible la 

llibertat d'expressió”.  

Malgrat les dificultats competencials per afrontar aquest problema des de l'àmbit municipal, 

l'alcaldessa va destacar que la lluita contra els discursos d'odi i la discriminació en l'acció 

política forma part de les prioritats de l'actual equip de govern de l’Ajuntament. Alguns 

exemples, fruit d'aquest treball col·lectiu, són el pla contra la islamofòbia, el pla contra el 

antigitanisme, o el pla per a la diversitat sexual. Barcelona, va destacar l'alcaldessa, fa temps 

que treballa en aquest àmbit, i la Xarxa Antirumors, eina de la qual Barcelona va ser pionera, 

és un exemple d'aquesta feina de ciutat. 

L'alcaldessa, reconeixent la responsabilitat reguladora de l'Administració, va fer una crida a 

l'apoderament dels ciutadans i la co-responsabilitat, des de dins i fora de l'Administració, per 

comptar amb una ciutadania formada i activa que es mobilitzi davant els discursos d'odi. 

El Tinent d'Alcalde de Drets de la Ciutadania, Jaume Asens, va reflexionar sobre el caràcter 

ambivalent de les xarxes socials. D'una banda, les xarxes tenen un enorme potencial 

democratitzador, però d'altra, suposen riscos com l'auge de discursos d'odi que, va subratllar, 

està tenint conseqüències greus en la societat. 

Asens també va destacar el caràcter controvertit del dilema entre regulació i llibertat 

d'expressió, i va plantejar algunes de les principals qüestions que es plantegen en aquest 

debat, entre les que va destacar la possibilitat que certes mesures puguin arribar a ser 

contraproduents per donar publicitat al discurs que es tracta de combatre.  

On hi ha major consens, va afirmar el tinent d'alcalde, és en la importància de canviar 

percepcions, desenvolupar contradiscursos, impulsar eines pedagògiques, i desenvolupar la 

denominada ciutadania digital per construir entorns lliures de discriminació.   

Per tancar la seva intervenció, Asens va alertar del problema de la islamofòbia com un dels 

grans perills en un context en el que la por juga un paper fonamental, i en el que la 

deshumanització de l'altre s’està incorporant perillosament al discurs quotidià. 

Taula 1. Les prohibicions del discurs de l’odi: una amenaça per a la 

llibertat d’expressió? 

Moderadora: Esther Vera, directora del diari Ara 

Ponents: Eric Heinze, professor de la Universitat Queen Mary de Londres; Olga Jubany, 

professora de la Universitat de Barcelona; i Gavin Phillipson, professor de la Universitat de 

Durham. 
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Gavin Phillipson va començar la seva intervenció recordant que per desenvolupar aquest tipus 

de legislació contra el discurs de l'odi, s'ha de tenir clar l'objectiu pel qual es promulga, i va 

alertar que aquestes legislacions poden arribar a ser utilitzades contra les minories a les quals 

aspiraven a protegir, i poden ser una font de discriminació en protegir a uns col·lectius i no a 

uns altres. 

Segons el parer de Phillipson, la 

legislació contra els discursos d'odi 

hauria de posar el focus en el discurs 

més perillós: les manifestacions que 

deshumanitzen a col·lectius, les 

expressions amenaçadores o 

incitadores de la violència, i l'afirmació 

de fets falsos que són greument nocius 

per a la reputació de certs col·lectius. 

Per contra, Phillipson va manifestar la 

seva oposició a la prohibició dels 

discursos contra religions en si 

mateixes. Les lleis contra el discurs de 

l'odi haurien de protegir a les persones, 

no les seves creences.  

També es va posicionar contra la prohibició de declaracions religioses que condemnin per 

immorals certes pràctiques sexuals. Les amenaces “divines” al “foc etern” no han de ser 

considerades per un estat laic.  

Olga Jubany va presentar part dels 

resultats del projecte internacional de 

recerca PRISM, Preventing, Redressing 

and Inhibiting Hate Speech in New Media, 

que tenia com a objectiu conèixer les 

diferents maneres en què la gent 

experimenta el discurs d'odi racista, amb 

una metodologia antropològica.  

Jubany va posar especial èmfasi en les 

conseqüències del discurs de l'odi, en el 

dolor profund que provoca, un dany que 

és constant i acumulatiu, i que, en ser la 

raó permanent de les agressions (el color 

de pell, la religió, etc.), condueix fins i tot 

al desig de no ser identificats com a 

membres del col·lectiu al que pertanyen.   

Jubany també va destacar, entre les conclusions del projecte, la normalització en el patiment 

del discurs de l’odi i la sensació d'inevitabilitat entre les víctimes, que tenen com a resultat que 

amb prou feines es denunciïn els fets, ni a les autoritats judicials ni tan sols a les operadores de 

xarxes socials. 
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Eric Heinze, per la seva banda, va exposar el que va denominar com a model democràtic de 

llibertat d'expressió. Per a Heinze, la llibertat d'expressió és el que fa democràtic a un estat, i 

no pot ser regulada com qualsevol altre assumpte estatal. Per això, s'oposa a les lleis contra el 

discurs de l'odi, almenys, en les democràcies duradores, estables i pròsperes. 

Això no significa que defensi una llibertat 

d'expressió absoluta. Les amenaces, 

l'assetjament, etc. han de ser criminalitzats. El 

que Heinze defensa és la idea que ningú pot ser 

exclòs del discurs públic per errònies que siguin 

les seves opinions. Tampoc defensa un estat 

neutral. Al contrari, per a Heinze, l'estat ha de 

promoure campanyes anti-discriminació, 

educació en la diversitat, lleis anti-discriminació, 

etc. Però no hauria de castigar a ningú pel que 

digui. 

Al debat, introduït per Esther Vera, es va 

començar discutint sobre l'efectivitat de les 

prohibicions del discurs de l'odi. Per Gavin 

Phillipson, l'efectivitat d'aquest tipus de normes 

és, almenys, dubtosa, i la seva legitimació no ha 

de buscar-se per aquesta via argumental, sinó 

per la via de l'argumentació moral. Olga Jubany 

va afegir un altre aspecte problemàtic 

d'aquestes prohibicions, la seva contribució a la 

victimització dels col·lectius protegits. No obstant, sí es va mostrar partidària de certes 

prohibicions per evitar la legitimació i la impunitat dels discursos reiterats que segreguen a 

col·lectius concrets i reforcen el dualisme entre el grup dominant i els grups minoritaris, que és 

absolutament incompatible amb un sistema democràtic. Per a Eric Heinze, la idea de restringir 

la democràcia per millorar la democràcia manca de sentit. Al seu parer, les legislacions contra 

el discurs de l'odi poden tenir cabuda en contextos socials conflictius, com a Índia o Israel, però 

assumint que es tractaria d'una qüestió de seguretat, que redueix el nivell democràtic del 

sistema. En relació amb l'efectivitat d'aquestes normes, Heinze va posar l'exemple dels 

neonazis a Alemanya, per recordar que aquestes mesures dificulten la protecció de les 

víctimes, perquè els neonazis desenvolupen estratègies per evitar la seva persecució. 

Conferència Principal  

Laurie Penny, periodista, bloguera, assagista i activista feminista. 

La intervenció de Laurie Penny es va centrar en la qüestió de l'assetjament i del discurs d'odi a 

internet des del punt de vista del seu impacte en les víctimes i de la necessitat de generar 

noves normes socials que civilitzin la xarxa. Per a ella, internet es configura com un nou espai 

filosòfic sense regles, en el que és necessari definir què significa la llibertat d'expressió i 

actualitzar les normes existents, ja que aquestes no estan adaptades a l'era digital. 
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En la introducció, Laurie Penny es va presentar com una persona que ha estat objecte d'odi i 

assetjament a internet. Des de la seva experiència, va denunciar un agreujament d'aquest 

problema en els últims anys, que ha passat de comentaris aïllats fins a arribar-se a convertir-se 

en un autèntic allau en l'actualitat. Per exemplificar aquesta “allau d'odi”, va esmentar 

exemples com el denominat Gamergate, que va desembocar en una sèrie d'atacs virals 

destinats principalment a dones que pretenien canviar la cultura dels videojocs. Basant-se en 

la seva pròpia experiència, Laurie Penny va esmentar la gravetat d'aquests atacs, que sovint 

van més enllà dels insults i arriben a posar a persones específiques en el punt de mira, per 

exemple a través de la publicació d'adreces personals, d'amenaces directes a persones i les 

seves famílies i de tècniques com el swatting.  

Després d'aquesta presentació, la intervenció 

de Penny es va centrar en tres idees: en 

primer lloc, que l'odi i l'assetjament a 

internet tenen conseqüències reals. Així 

doncs, desafia la visió que les esferes online i 

offline són mons separats, subratllant 

l'impacte de l'odi al món offline, en particular 

l'impacte acumulatiu que pot tenir en les 

persones. 

En segon lloc, que l'assetjament i l'odi en 

internet tenen serioses implicacions 

relacionades amb la llibertat d'expressió. En 

elaborar aquesta qüestió, Penny va donar la 

volta al debat sobre la llibertat d'expressió 

per posar el focus no tant en els generadors 

d'odi sinó en les seves víctimes, posant de 

manifest que l'odi i l'assetjament són una 

estratègia dissenyada específicament per fer 

callar a dones i minories. Això es manifesta 

en un gran nombre de persones que cauen 

en l’autocensura i no expressen les seves 

opinions lliurement o que decideixen deixar de participar o ni tan sols arriben a fer-ho. 

En tercer lloc, que el debat sobre l'odi i l'assetjament a internet no és un debat acadèmic, sinó 

que està estretament vinculat amb l'ascens de moviments polítics d'extrema dreta. Laurie 

Penny va subratllar que molts assetjadors són persones que pertanyen a aquests moviments 

antidemocràtics, que formen part d'una onada massiva de misogínia i racisme que alimenta un 

discurs conservador aclaparador que constitueix una amenaça real i autèntica. Segons ella, 

l'actitud de passivitat davant el discurs d'odi en els últims anys ha contribuït a normalitzar 

aquest discurs polític que és ja dominant en països com Estats Units.  

Durant el debat van sorgir altres temes relacionats, com els perills d'una regulació estatal que 

doni poders excessius a l'Estat, els límits que la cultura empresarial de les xarxes socials suposa 

per a un control real dels fòrums o el paper que els hackers poden tenir en la lluita contra el 

discurs d'odi a internet. En les seves respostes, Penny va aprofundir en la necessitat de generar 
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infraestructures socials i legals que regulin internet sense censurar-lo i assegurant la llibertat 

d'expressió de totes les persones.  

 

Divendres, 3 de març de 2017 

Taula 2. Potencial i límits dels mitjans legals com a estratègia de lluita 

contra l’odi a les xarxes socials 

Moderador: Juan Luis Sánchez, sotsdirector d’eldiario.es i membre de PDLI  

Ponents: Laia Serra, advocada de l’Observatori contra l’Homofòbia de Barcelona; Esteban 

Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància; i César Strawberry, escriptor, 

compositor, cantant i portaveu del grup Def Con Dos 

 

Laia Serra va començar la seva intervenció 

recordant que el concepte de discurs d'odi és 

controvertit, i que delimitar-lo correctament és 

fonamental per legislar d'una manera 

proporcionada que no posi en perill la llibertat 

d'expressió i la pròpia legitimitat del concepte 

com a eina jurídica per a la protecció de 

minories vulnerables. Actualment s'està usant 

de manera indiscriminada, posant en perill 

aquesta legitimitat. 

Per a Serra, és necessari distingir entre els 

diferents nivells d'infracció per catalogar-los 

jurídicament d'una manera proporcionada, amb 

una graduació que recorri a la via penal per als 

casos d'incitació a la violència, però també a la via administrativa, o fins i tot civil, per a altres 

casos menys greus. 

Esteban Ibarra, des de la seva perspectiva de 

víctima i defensor de víctimes del discurs 

d'odi, va voler reivindicar el reforç de la 

legislació que protegeixi els drets humans, 

d'acord a les resolucions dels organismes 

internacionals i els convenis internacionals. 

Va apel·lar a l'article 30 de la Declaració de 

Drets Humans per recordar que la llibertat 

d'expressió no pot utilitzar-se de manera 

abusiva per vulnerar la dignitat i els drets 

fonamentals de les persones. 
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Va coincidir amb Laia Serra en què s'està fent un mal ús del concepte de discurs d'odi, i com a 

víctima i representants de les víctimes va acabar la seva intervenció amb una petició d'empatia 

amb les víctimes. 

César Strawberry va qualificar la 

situació derivada de la seva condemna i 

d'altres similars, com un “moment 

orwellià d’autocensura”, en el qual la 

ciutadania està assumint la correcció 

política per una política de la por 

empresa per l'actual govern espanyol. 

Per Strawberry aplicar el dret penal a la 

restricció de la llibertat d'expressió xoca 

amb els drets fonamentals de les 

persones, i va advocar per altres 

mesures jurídiques de tipus 

administratiu o civil per enfrontar-se a 

aquest problema. 

Per Strawberry, el poder està utilitzant 

el concepte de discurs de l'odi de 

manera repressiva, i en aquest sentit, va recordar l'acte del jutge Pedraz en el cas de Guillermo 

Zapata en el qual afirmava que és propi de les dictadures criminalitzar les paraules com si 

fossin fets. 

En el temps de debat, moderat per Juan Luis Sánchez, Laia Serra va afirmar que l'aplicació que 

s'està fent a l'estat espanyol de les lleis sobre terrorisme, la llei mordassa i fins i tot l'art. 510 

del Codi Penal, contravé les directrius internacionals. Va recordar els criteris del Tribunal 

Europeu de Drets Humans per restringir la llibertat d'expressió: la previsió per la llei, la 

proporcionalitat i la necessitat urgent de la restricció. Per la seva banda, Esteban Ibarra va 

insistir en la necessitat d'un ús precís del concepte de discurs d'odi, perquè alguns jutges, els 

mitjans de comunicació i els partits polítics estan fent un ús que desnaturalitza el concepte, i 

va defensar els articles 510 i 515.4 del Codi Penal, com a eines vàlides per lluitar contra l'odi 

racial i basat en la intolerància criminal. Per a aquells casos que no revesteixen la gravetat 

suficient per ser castigats penalment, els tres ponents van coincidir en la millor adequació de la 

normativa administrativa i sobretot, en la necessitat de resposta ciutadana i dels moviments 

socials. 
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Taula 3. Xarxes socials i discurs de l’odi: perspectives en vista de 

l’experiència de les víctimes 

Moderador: Sergi Picazo, cap de redacció i soci fundador d’El Crític  

Ponents: Kira O’Connor, responsable de polítiques públiques de Twitter; Fatiha El Mouali, 

portaveu de la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Catalunya; i Helios 

Fernández, pensador i activista gitano 

Kira O’Connor va iniciar la seva intervenció 

recordant que no hi ha una resposta evident al 

problema del discurs d'odi a les xarxes, i va 

admetre que no és fàcil protegir els usuaris 

sense vulnerar la llibertat d'expressió. O’Connor 

va ressaltar els canvis que ha introduït Twitter 

en l'últim any i mig per reflectir l'entorn que 

també està canviant, i va fer esment exprés a la 

política sobre conducta de l'odi, la formació del 

personal de Twitter, i els mecanismes introduïts 

per facilitar la denúncia per part d'usuaris. 

També va destacar la importància de treballar 

amb la societat civil i amb les organitzacions 

governamentals per afrontar el problema del 

discurs d'odi, al qual es va referir com un 

problema social que ha d'afrontar-se des d'un 

prisma social. Va assenyalar que Twitter té diversos programes per treballar amb experts en 

discurs d'odi, destacant les narratives alternatives i programes d'educació a l'escola. 

Fatiha El Mouali va reivindicar la importància 

de no parlar des del victimisme sinó des de la 

resistència i la reivindicació. El tema de l'odi a 

les xarxes socials s'inscriu en un marc molt 

més global. Difícilment podrem combatre el 

discurs a les xarxes sense fixar-nos en la part 

legislativa, en la part política, o en els 

discursos que trobem en els mitjans de 

comunicació.  

El Mouali també va posar el focus en el silenci 

dels altres, doncs poques vegades veiem 

reaccions en contra del discurs de l'odi. Això 

es fa encara més evident a les xarxes socials. 

La ponent va assenyalar que el silenci equival 

a acceptació i legitimació. D'altra banda, les persones que realment són víctimes del discurs de 

l'odi estan silenciades i han après a viure en aquesta situació i sobreviuen amb això. És el cas, 
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en particular, de les dones immigrades. El Mouali va mostrar la seva preocupació per la segona 

generació, que ja ha crescut amb Facebook, Twitter, etc., i que reben atacs constants. 

Helios Fernández va compartir el seu escepticisme respecte a la utilització de la terminologia 

de discurs d'odi. El “discurs dels discursos d'odi” corre el risc de contribuir a difuminar un 

problema estructural com és el racisme, que és un patró fonamental del poder modern. El to 

relativitzador de les tàctiques contra els 

discursos de l'odi contribueix (conscient o 

inconscientment) a la perpetuació de les 

jerarquies de poder que dominen la societat. 

L'odi a la diferència racialitzada, va 

puntualitzar el ponent, no es manifesta 

solament a través de grups o individus que en 

el cas del discurs de l'odi a les xarxes ataquen 

des de l'anonimat i la impunitat, sinó que ens 

trobem davant una de les facetes del poder. 

Les xarxes socials amplifiquen els sentiments 

polítics ja existents i fan explotar la violència 

racista. Helios Fernández va denunciar que l’antigitanisme gaudeix actualment d'una salut de 

ferro, i que els atacs, insults, i burles se succeeixen diàriament amb una naturalitat sorprenent, 

emparats en la llibertat d'expressió, o millor dit “llibertat d'agressió”. “No hi haurà maneres de 

solucionar en la superfície virtual el que es podreix en la realitat”, va sentenciar el ponent. 

Durant el debat, Sergi Picazo va llançar la pregunta, entre d’altres, de què fer davant el discurs 

de l'odi. Per Fatiha El Mouali, la clau està en el discurs institucional, que per exemple estableix 

una jerarquia entre països. El focus es posa sobre la persona que emet el discurs d'odi, i això 

contribueix a tapar les arrels del problema. És necessari assenyalar les arrels més que la 

“tapa”. La ponent va assenyalar a més que prohibir no acaba amb el problema. Helios 

Fernández va remarcar la necessitat d'organitzar-se i de posar al descobert les condicions que 

fan possible que l'odi se senti còmode, la qual cosa implica visibilitzar les estructures de poder 

responsables d'aquestes condicions. Sobre els rumors, Fernández va assenyalar que no poden 

tractar-se solament com a tals. Cal deixar de posar el focus en les comunitats racialitzades, i 

posar-lo en el per què es van necessitar crear aquests rumors, que són discursos arrelats 

políticament. Cal canviar l'enfocament per deixar de centrar-nos en la suposada víctima sinó 

que hem de preguntar-nos una vegada i una altra per què es creen aquests discursos des de la 

identitat dominant. Kira O’Connor, per la seva banda, va destacar que els trols estan molt ben 

organitzats. Però també moltes organitzacions civils estan organitzades per combatre el 

discurs de l'odi i oferir contranarratives. Des de Twitter es treballa amb la societat civil. Per 

exemple, la plataforma recolza organitzacions en la construcció de narratives alternatives 

positives, i se'ls ofereixen maneres d'ampliar el seu missatge a la xarxa a través del seu 

programa “adds for good” (anuncis pel bé) i la possibilitat de llançar missatges gratuïts a la 

plataforma. 
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Taller 1: Com i quan es pot compartir: estratègies per a l’alfabetització 

digital d’equips educatius basades en experiències internacionals. 

Facilitadors: Juan Pedregosa, CEPS Projectes Socials i Gigi Guizzo, CEPS Projectes Socials. 

Arrel de l’experiència en el projecte I:CUD (Internet: Creatively Unveiling Discrimination), que 

va fer una recerca-acció sobre la discriminació a les xarxes socials (2012-2014), sorgeixen dues 

constatacions. Per una banda, la discriminació digital és una realitat que no és nova: 

representa una nova forma d’expressar, en un nou canal, una realitat ja existent. Per altra, la 

demanda dels/les professors/es i educadors/es en conèixer estratègies, eines i materials per 

afrontar la seva relació amb el món online i els joves nadius digitals. I també una distinció 

entre dos tipus de discriminació: l’anomenada discriminació oberta (quan parlem de discurs de 

l’odi on ens trobem amb insults i missatges obertament discriminatoris), i la discriminació 

oculta (existència de contingut amb missatges “invisibles” negatius – com poden ser acudits -  

que és acceptada i compartida pels usuaris, que s’expressa en un llenguatge normalitzat i que 

exigeix una actitud empàtica i conscient per evitar difondre-la). D’altra banda, cal també situar 

la discriminació digital en les característiques particulars de les diferents xarxes socials: 

Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp, YouTube. Els facilitadors van destacar 

també que l’empatia i el pensament crític són elements clau per combatre la discriminació tan 

online com offline.  

El taller pràctic es va 

desenvolupar en dues parts. La 

primera va analitzar diversos 

missatges que, tot emetent 

opinions “innòcues”, 

estigmatitzen un col·lectiu 

concret, en el cas analitzat per 

motius socioeconòmics i 

culturals. La segona part del 

taller va subdividir el grup en 

dos grups, que van comentar 

dos casos del que s’anomena 

“challenges” (reptes) a 

Instagram i YouTube, el seu desenvolupament i les seves conseqüències. Cada grup va 

identificar els motius de discriminació, i possibles accions i estratègies a dur a terme davant de 

cada situació. 

La dinàmica va permetre reflexionar i treballar amb casos reals i alhora va permetre 

l’intercanvi de coneixement i experiències dels participants. A destacar, a partir de les 

reflexions del grup, algunes constatacions més que s’afegeixen a les anteriors: (i) la necessitat 

d’inserir en el continuum escola-família-grup dinàmiques de diàleg/treball on s’integri les 

dimensions online; (ii) l’ampliació del treball en xarxa entre institucions i professionals a 

esferes més àmplies; (iii) la capacitat de resposta que s’hauria d’agilitzar i incrementar des de 

diversos àmbits atès la velocitat de canvi dels entorns socio-tecnològics; (iv) la manca tant de 

formació com de compromís, en alguns casos, per part dels professionals de l’educació en 
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adquirir més coneixements, habilitats i competències en la matèria; (v) cal fer un esforç per 

aprendre i utilitzar els canals dels joves.  

Taller 2. Construir xarxes d’activistes contra l’odi: el potencial de l’acció 

conjunta en la interacció amb els abusadors 

Facilitadors: Alberto Martín-Pérez Rodríguez, responsable de formació de la Federació Estatal 

de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB), i Andrea Momoitio, periodista i 

coordinadora de Pikara Magazine.  

El taller es va plantejar amb els següents objectius: explorar com sorgeix la consciència de la 

discriminació i el discurs d'odi, i debatre sobre com organitzar xarxes d'activistes i prevenir la 

victimització secundària. 

Amb l'objectiu d'explorar com 

sorgeix la consciència de la 

discriminació i el discurs de 

l'odi, el taller va començar amb 

una dinàmica dirigida a la presa 

de consciència dels diversos 

eixos de discriminació que 

conflueixen en cada persona, i 

en la seva posició social i de 

privilegis respecte del grup 

(sexe, identitat de gènere, 

expressió de gènere, orientació 

sexual, edat, situació administrativa, ètnia, origen geogràfic, nivell educatiu, nivell 

socioeconòmic, àmbit de residència, etc.). Una vegada ocupats els diferents espais de 

desigualtat a la sala, es va demanar a les persones participants identificar i compartir, en 

primer lloc, una situació de discriminació soferta relacionada amb algun dels eixos d'exclusió. 

Posteriorment, se'ls va demanar identificar una altra de la qual haguessin estat testimonis o 

autors/as des del seu privilegi.  

Durant el debat, es va insistir en la idea que les discriminacions no se sumen sinó que ens 

travessen. Es va reflexionar igualment sobre les formes socials de relació des de la violència, i 

de com les xarxes socials havien anat trencant les barreres entre món real i virtual per 

convertir cada xarxa en un gran “pati d’escola mundial” on es viu i s'és testimoni de tot tipus 

de situacions de violència i discriminació de forma quotidiana. 

El segon objectiu del taller era debatre sobre com organitzar xarxes d'activistes des de la 

solidaritat i la col·laboració, i com prevenir la victimització secundària. En relació a 

l'organització, solidaritat i col·laboració es va posar èmfasi en el risc que pot tenir una 

indignació social mal canalitzada. D'una banda, s'ha d'assumir que estarem donant més 

publicitat als agressors/es i al discurs que es pretén combatre. I d'altra banda, es corre el risc 

de sotmetre als agredits/des a una major exposició. Per a això es van exposar diversos casos, 
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alguns personals i altres mediàtics per reflexionar sobre la importància d'educar als mitjans de 

comunicació a posar l'èmfasi no només en el cas, sinó en el seu seguiment processal.  

Taller 3. Resistir i desmantellar el discurs islamòfob a les xarxes socials 

Facilitadors: Brigitte Vasallo, mediadora intercultural i activista feminista antiracista, i Daniel 

Ahmed, activista en l’àmbit de la diversitat sexual i de gènere a l’islam 

Aquest taller parteix de la pregunta de com fer front a la islamofòbia a les xarxes socials sense 

replicar els seus mètodes i tenint en compte els diferents llocs d'enunciació de les persones. 

Per a això, es va estructurar el taller en tres grans parts: una primera part introductòria en la 

qual es va explorar la definició de islamòfobia, les seves característiques i formes discursives 

principals i la seva evolució. Una segona part en la qual es van abordar casos concrets de 

islamòfobia a les xarxes des d'una perspectiva humorística, en la qual els facilitadores van 

presentar casos concrets emmarcats en el “top 10 de la islamofòbia a les xarxes”. I una tercera 

part en la qual es va plantejar la construcció conjunta entre facilitadors i participants 

d'estratègies de resistència contra la islamofòbia a les xarxes.  

En la primera part, es van presentar una sèrie d'indicadors (definits per Runnymede Trust el 

1997) que sintetitzen les principals idees amb les quals s'associa l'Islam en el discurs islamòfob: 

que és un bloc monolític i estàtic; que és un ens inconnex, separat i independent; que és un 

ens inferior, bàrbar i irracional; que és inherentment violent; que és una ideologia político-

militar; que està incapacitat per a l'anàlisi crítica; i que normalitza i justifica les pràctiques 

discriminatòries. A més, es van presentar les principals fases de la seva evolució a Europa, des 

de les seves arrels històriques que es remunten a les Croades i la Reconquesta, fins a les seves 

manifestacions més actuals, influïdes per la seva associació amb algunes formes de terrorisme 

i amb l'opressió de col·lectius com les dones o les persones LGTB.   

 En la segona part, es van 

presentar i van debatre diversos 

casos de islamofòbia a les xarxes 

socials, que adoptaven diferents 

formes com notícies, memes, 

dibuixos, tuits o comentaris en 

fòrums. Alguns dels casos es 

referien a notícies falses o 

tendencioses que apareixen 

recurrentment en la premsa 

digital, principalment en 

moments on hi ha puntes de 

islamofòbia. Alguns dels casos 

presentats exemplificaven algunes de les idees a les quals se sol associar la islamofòbia, com 

l'opressió de les dones i de les persones LGTB  o que presenten l'Islam com un bloc monolític 

contrari a les llibertats i els drets humans, on abunden les interpretacions errònies sobre 

l'islam i el món àrab.  
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En la tercera i última part, es van presentar algunes possibles estratègies de resistència contra 

la islamofòbia, que es van completar amb les propostes dels participants en el taller. Entre les 

vàries idees que van sorgir del debat, destaquen les següents: desemmascarar les notícies 

falses denunciant les incoherències o informacions errònies sobre les quals se sustenten, així 

com posant de manifest la seva intencionalitat; contactar a persones amb coneixement situat, 

subratllant com a element fonamental la implicació de les persones musulmanes en la 

construcció d'estratègies de resistència contra la islamofòbia; i denunciar la simplificació dels 

discursos, introduint matisos o perspectives alternatives i sense caure en essencialismes 

reductors (com que tots els musulmans són bons). 

Taller 4: El combat del discurs de l’odi a les xarxes socials des de la 

sensibilització: com arribar als no convençuts.  

Facilitador: Dani de Torres, director de la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI) i 

assessor del Consell d’Europa  

Com a introducció, Dani de Torres va reflexionar sobre l'envergadura del repte al que ens 

enfrontem i sobre les consideracions a tenir en compte per dissenyar i implementar 

estratègies sostenibles i capaces de generar un impacte. Al seu parer, el repte és de tal, que es 

fa necessari un plantejament “macro”, ambiciós, transversal, i orientat a resultats; un 

plantejament “de ciutat”, no partidista, i realitzat des d'un consens el més ampli possible, des 

del compromís polític i el vincle entre l'administració i la societat civil. Un pla sostenible i 

generador d'impacte ha de ser de llarg termini, ha d'involucrar a múltiples actors: ONGs, 

associació de veïns, polítics, periodistes, etc., i ha de superar la perspectiva “micro” de petits 

projectes i campanyes específiques, per arribar a tots els àmbits socials: escoles, hospitals, 

petit comerç, empreses, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.  

Com a resultat del treball col·lectiu, es 

van produir reflexions sobre la 

dificultat de superar la dimensió 

“micro” dels “projectes” i “campanyes” 

i abordar iniciatives de major 

envergadura i llarg recorregut.  No 

s'hauria de renunciar al “micro”, ja que 

és precisament en aquest nivell i 

partint de baix a dalt, on sorgeixen les 

iniciatives més innovadores i 

interessants. La qüestió és ser capaces 

de mapejar aquestes accions per avaluar el seu impacte, i així identificar les més eficaces, amb 

l'objectiu de consolidar-les i expandir-les a una dimensió “macro”.   

Una altra de les reflexions que van sorgir del treball col·lectiu dels participants del taller va ser 

la necessitat d'apostar per una major representativitat de la diversitat en tots els àmbits, 

eliminant les barreres i obstacles que existeixen en l'administració pública, en la política, en les 

empreses, etc., perquè es generi un sentiment de pertinença i la societat s'entengui a si 

mateixa com una societat diversa.  En aquest mateix sentit, es va destacar la importància de 
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garantir una major diversitat en els mitjans de comunicació i promoure formats audiovisuals 

que tinguin una mirada més realista sobre la diversitat. 

En l'àmbit de l'educació, va haver-hi diverses propostes: incorporar i reforçar la gestió de la 

diversitat en la formació del professorat,  impulsar projectes relacionats amb la diversitat dins 

del currículum, i intervenir des dels primers nivells: escola bressol, infantil i primària. 

Una altra reflexió que va sorgir entre els participants va ser la necessitat de combatre  la 

“normalització” dels discursos xenòfobs a nivell polític, que exploten les pors i els prejudicis a 

partir d'oferir una imatge distorsionada i sovint falsa de la realitat, que s'ha de posar en 

evidència.  

El taller va ser molt intens i prolífic en debat i propostes, i es va aconseguir l'objectiu d'aixecar 

la mirada i identificar alguns àmbits clau sobre els quals s'ha de treballar per prevenir l'auge 

dels discursos de l'odi. 
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Taula 4: Ciutats contra l’odi: estratègies des de l’àmbit local 

Moderadora: Gemma Pinyol, experta del Consell d’Europa en el programa «Ciutats 

interculturals» i coordinadora de la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI)  

Ponents: Emilia Saiz, secretària general adjunta de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU); Irena 

Guidikova, directora de departament al Consell d’Europa i coordinadora del programa «Ciutats 

interculturals»; Gavan Titley, professor de la Universitat de Maynooth; i Aida Guillén, directora 

de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (Ajuntament de Barcelona). 

Gavan Titley va centrar la seva intervenció 

en la importància d'entendre les xarxes 

socials com un tipus de mitjà de 

comunicació, que com a tal, no és un mer 

reflex de la societat. Les xarxes socials, que 

formen part d'un sistema de mitjans de 

comunicació híbrid, comparteixen trets 

distintius amb els mitjans tradicionals, com 

el fet de ser plataformes privades, amb 

unes determinades característiques sobre 

les quals els usuaris no tenen massa 

influència. De la mateixa manera, alguns 

dels continguts que circulen en les 

mateixes, com les notícies falses, no són 

una novetat, sinó que són una nova manifestació de les velles formes de propaganda com la 

difamació per raça. Tenint això en compte, i de cara a plantejar estratègies contra el discurs de 

l'odi a les xarxes socials, va destacar tres àrees de debat en aquest camp: la circulació de 

contingut d'odi generat per usuaris que arriba als mitjans generalistes, i que posa de manifest 

la necessitat que aquests inverteixin en moderació; com fer front al dilema irresoluble de com 

cobrir una notícia relativa al discurs d'odi sense amplificar-la, com s’ha vist en la cobertura del 

judici de Geert Wilders; i el fet que els mitjans són, al mateix temps, creadors i enemics del 

discurs d'odi. En relació a aquesta qüestió, va apuntar a la importància d'involucrar als mitjans 

en processos de producció de directrius i 

normes perquè prenguin consciència del 

problema.  

Irena Guidikova, va presentar algunes de les 

conclusions derivades de la recerca feta en el 

marc del programa “Ciutats Interculturals” del 

Consell d'Europa relatives a l'impacte de les 

polítiques d'integració en la prevenció de l'odi. 

En primer lloc, va explicar breument l'evolució 

en les últimes dècades de les polítiques 

d'integració a Europa en quatre fases que 

presenten diferents models d'integració: el 

sistema de treballadors convidats, 
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l'assimilació, el multiculturalisme i la interculturalitat. En segon lloc, va exposar evidències que 

connecten l'existència de polítiques inclusives d'integració a les ciutats amb una major 

percepció de qualitat de vida per part dels seus habitants, mesurada com a major confiança 

interpersonal, menor incidència de conflictes, més seguretat urbana i una millor imatge dels 

migrants, entre altres indicadors. En tercer lloc, va esmentar algunes de les iniciatives pioneres 

en matèria d'integració engegades per ciutats europees, nomenant, per exemple, l'estratègia 

antirumors que va sorgir de Barcelona i està present en l'actualitat en diferents formes en més 

de 30 ciutats. Finalment, va tancar la seva intervenció ressaltant la necessitat d'avançar en la 

integració a través de la inclusió de les persones d'origen migrant en les estructures dels 

ajuntaments. 

Emilia Saiz, com a representant d'una 

xarxa de ciutats, va centrar la seva 

intervenció a emfatitzar el rol que 

aquestes poden jugar en la lluita contra el 

discurs de l'odi a les xarxes. Des del seu 

punt de vista, les administracions locals 

han de posicionar-se públicament contra 

l'odi i facilitar el diàleg entre les diferents 

parts implicades. En relació a això, va fer 

una crida a favor del lideratge en aquesta 

qüestió, fonamental perquè en el marc 

de les xarxes de ciutats es puguin obrir 

espais de cooperació i s'engeguin 

iniciatives basades en contranarratives. 

Aquestes iniciatives són molt necessàries 

en el marc del context actual, on s'estan veient casos d'augment del discurs antiimmigració en 

països com ara els Països Baixos, on hi havia bones polítiques i un alt nivell de qualitat de vida. 

Per finalitzar, va destacar la capacitat de les ciutats de donar forma a la societat, així com la 

importància de tenir líders locals que puguin servir d'exemple a altres ciutats.  

Aida Guillén, va aportar la perspectiva de 

l'Ajuntament de Barcelona i va presentar 

les mesures previstes per aquest per a la 

lluita contra l'odi a les xarxes socials. La 

seva intervenció va partir de la necessitat 

de fer front no solament a les 

manifestacions de l'odi –com la 

discriminació, els discursos i els delictes- 

sinó també a les arrels d'aquestes 

actituds, com els estereotips i els 

prejudicis, que responen als nivells 

cognitiu i emocional. Després d'aquesta 

introducció, va presentar algunes de les 

iniciatives de l'ajuntament de Barcelona 

del que va denominar les “polítiques de 
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vivència de la diversitat”, que parteixen d’un enfocament basat en els drets humans i en la 

interculturalitat. Entre aquestes iniciatives destaquen el Pla Municipal contra la Islamofòbia, 

que pretén visibilitzar la discriminació contra els musulmans i contrarestar la imatge negativa 

d'aquest col·lectiu a través de contranarratives. A més, també va plantejar algunes propostes 

específiques per a accions encaminades a la lluita contra el discurs de l'odi a les xarxes, entre 

elles: accions orientades a desnormalitzar aquest discurs, que incloguin iniciatives de 

monitoreig i campanyes i iniciatives centrades en l'acompanyament de persones victimitzades, 

a través del suport de persones i entitats. Per acabar, va tancar la seva intervenció amb la 

reflexió que, per evitar frustracions, l'objectiu no ha de ser eradicar l'odi d'internet, sinó 

“arraconar-lo i fer-lo petit”. 

Durant el debat, van destacar les intervencions de diversos membres d'entitats de la Xarxa 

BCN Antirumors, que van destacar la importància de treballar amb l'administració local i que 

aquesta es posicioni contra l'odi i a favor de la interculturalitat, així com la importància de 

recolzar als joves a través de programes d'educació intercultural. Un altre dels temes que es va 

destacar al debat va ser reflexionar sobre les maneres d’incorporar persones d'origen migrant 

en el personal de l'administració local. En la resposta a aquesta qüestió, Irena Guidikova va 

esmentar alguns casos pioners en l'engegada de polítiques de recursos humans integradores, 

com el cas de Copenhaguen, que va publicar anuncis per reclutar persones en els quals 

demanava el domini de llengües específiques que solen parlar persones que  tenen un origen 

migrant; Aida Guillén va destacar, per la seva banda, el pla d'educació i capacitació en drets 

humans i diversitat destinat als treballadors de l'administració local aprovat al desembre de 

2016 per l'Ajuntament de Barcelona.  

Cloenda 

Abans de la cloenda, es va comptar amb les conclusions gràfiques de Raúl Campuzano i Javi 

García, de With Left Hand, que al llarg de les jornades van il·lustrar en els seus panells el 

contingut de les taules de debat i els tallers.  

El quart Tinent d'Alcalde, Jaume Asens, va cloure les Jornades valorant-les com un èxit quant a 

assistència, amb més de 280 assistents, participació i repercussió en xarxes socials, més de 

1.800 tuits i més de 14,6 milions d'impressions del hashtag #BCNvsOdi. Com a conclusions de 

les Jornades, Jaume Asens va reiterar la dificultat d'abordar el problema des de la perspectiva 

jurídica, pels múltiples dilemes que durant les taules de debat van anar sortint a la llum; i va 

recordar que les estratègies que més consens generen són les estratègies no jurídiques: la 

formació d'una ciutadania digital, la construcció de contranarratives, les campanyes 

afirmatives i de sensibilització, l'apoderament dels col·lectius destinataris dels discursos d'odi, 

etc. 

Així mateix va recalcar que les Jornades #BCNvsOdi són el punt de partida d’una tasca 

important a  fer per part del Ajuntament amb l'acompanyament de la societat civil, que és qui 

ha de marcar el camí. En aquest sentit, es va presentar la transformació de la web de les 

Jornades en web de la campanya #BCNvsOdi per vehicular totes les accions que des del 

Ajuntament de Barcelona es duran a terme per combatre els discursos d'odi. 

 


