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CONSTRUIM DISCURS ANTIRACISTA DE CIUTAT :  treballem plegades per una Barcelona lliure de 

racisme 

 

Introducció  

Enguany les entitats del Consell Municipal d’immigració hem escollit el tema de l’any “per una 

Barcelona Antiracista”. Per començar a treballar per una Barcelona lliure de racisme, es necessari 

crear un discurs comú, no només les entitats del CMIB sinó conjuntament amb altres entitats de la 

ciutat que s’hi vulguin adherir així com, treballadors/es municipals que se sentin interpel·lats.  

La proposta es que cada una de les persones participants puguin aplicar el discurs i coneixements  

adquirits per la lluita antiracista, tant envers a la tasca de l’entitat o administració pública com també 

des de la seva pròpia individualitat, per construir una  ciutat millor, més justa i més igualitària.  

Objectius 

 Reflexionar i debatre entorn als conceptes: racisme, antiracisme, salvació blanca, 

recolzament i reparació... 

 Adquirir eines antiracistes per saber com actuar i com no actuar davant de situacions on es 

manifesta clarament el racisme 

 Conèixer com podem ser aliades antiracistes des de la nostra tasca a la ciutat 

Continguts 

 Racisme: que es? Com es manifesta? Tipologies de racisme: racisme estructural i 

institucional, racisme cultural i racisme personal 

 Moviment antiracista: antracisme moral, antiracisme polític 

 El cicle de la opressió, on estem a l’escala del racisme?  

 Que entenem pel concepte Salvació Blanca i quines son les seves conseqüències? Com evitar 

caure-hi?  

 Com podem ser aliades antiracistes? 

Metodologia 

Aquestes sessions es realitzaran virtualment mitjançant l’aplicati de ZOOM, amb dinàmiques grups, 

de debat i vivencials. 

Dates i horaris: 

9 i 14 de de desembre de 17 a 20h 

Formadora: 

Desirée Bela, comunicadora, escriptora i activista antiracista 
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