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Cap a una Barcelona Antirracista:  

Informe sobre racisme estructural i institucional 
 

 

Objectius 

 
1) Esbrinar com es manifesta el racisme institucional i estructural a la ciutat de Barcelona:. 
- Què significa racisme institucional i quins dispositius el conformarien 
- En quins àmbits es dona i com es materialitza  
2) Mapejar quines han estat les polítiques i propostes per fer-hi front posades en marxa fins 

al moment, quins límits existeixen. 
3) Fer propostes i recomanacions per tal que les accions incideixin de forma directa o 

indirecta en la disminució de les discriminacions. 
 

Metodologia 
 
Contemplem aquesta investigació en tres fases diferenciades: fase d’investigació teòrica documental, 
fase de diagnosi en l’àmbit municipal i fase d’elaboració de propostes i memòria final. Per la fase de 
diagnosi es farà a través d’entrevistes i grups de discussió. Es planteja fer entrevistes a entitats, 
col·lectius activistes i organitzacions de la ciutat que treballen la temàtica, expertes acadèmiques i 
treballadors i responsables de diferents àrees institucionals del municipi que poden tenir una 
incidència en la temàtica. 
 

Resultats esperats 

 

Elaborar un document que presenti el significat i les formes de racisme institucional i estructural 
detectades a Barcelona pels diferents agents entrevistats 

Proposar un conjunt d’accions concretes a dur a terme des de l’àmbit municipal i per tal de caminar 
cap a una Barcelona antirracista. 
 

 
Investigadora 

 
Salma Amazian. salmamzian@gmail.com / samazian@uoc.edu 
  
Investigadora social. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural i en Història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Màster en Antropologia: Investigació orientada a la intervenció social en els 
àmbits de l’educació, la salut, el gènere i les migracions. Doctoranda en Estudis Migratoris per 
l’Institut d’Estudis Migratoris de la Universitat de Granada. Amb experiència professional en 
l’elaboració d’informes i investigació qualitativa (islamofobia en la prevenció de la radicalització, 
percepcions i necessitats de col·lectius vulnerabilitzats, dones migrades, dones gitanes i percepcions i 
experiències de la violència) i en espais d’activisme i organització de persones migrades i 
racialitzades. 
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