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Per una Barcelona
antiracista

L’any 2021 vivien a la ciutat de Barcelona

més de 480.000 persones nascudes a
l’estranger, una xifra que representa

gairebé el 29% de la població

barcelonina. Aquesta diversitat

sociocultural, però, no es circumscriu

únicament al fet migratori, i és que a la

ciutat hi viuen moltes persones

racialitzades nascudes a l’Estat o que

tenen nacionalitat espanyola, que no

quedarien reflectides dins les dades de

migració. Barcelona es sent orgullosa
d’aquesta diversitat, i treballa des de fa

anys des de plantejaments d’interacció

positiva i no-discriminació per preservar-

la i fomentar la riquesa que la diversitat

representa.

Alguns exemples del treball dut a terme

en els darrers anys en aquest àmbit els

podem trobar en accions municipals com

la mesura de govern Barcelona, Ciutat de

Drets, el Pla Barcelona Intercultural, la

mesura de govern per a la participació

diversa, el programa Escoles per a la

igualtat i la diversitat, el pla de Formació

en drets humans i interculturalitat, el

programa Barcelona, Ciutat Refugi, el Pla

Municipal de lluita contra la Islamofòbia o

els serveis com l’Oficina per la No-

Discriminació (OND), el Servei d’Atenció a

Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)

o el Servei d'Orientació i Acompanyament

per a Persones Immigrades (SOAPI), entre

d’altres.

Malgrat aquesta multiplicitat d’accions,

les discriminacions i prejudicis per
raó d’origen o ètnia continuen sent
un escull per a una part de la ciutadania,

que no pot viure en condicions d’igualtat i

ple accés a drets. 
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D’acord amb la informació recollida a la darrera
Enquesta de relacions veïnals i convivència de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB), l’any
2020 el 9,3% de la població barcelonina
nascuda a l’estranger va experimentar un
tracte discriminatori o mostres de menyspreu
pel seu color de pell, origen ètnic o lloc de
naixement. La xifra s’eleva al 17,4% entre les
persones joves, tal com posen de manifest les
dades de l’última Enquesta de la joventut de
Barcelona. Aquestes dades fan palesa la
necessitat de dotar la ciutat d’un pla d’acció
específic contra el racisme: la mesura de govern
Per una Barcelona antiracista, que s’ha
aprovat aquest mes d’abril.

El racisme és una de les barreres socials més
importants en el nostre context. Tot i que tendeix
a associar-se només al rebuig obert o l’agressió
directa cap a una persona o grup de persones pel
seu color de pell o trets fenotípics, en realitat
s’expressa en un ventall molt més ampli d’actes.
Aquests van des de la negació del racisme,
l’exotització, l’estrangerització, el paternalisme, la
infantilització, els sentiments de superioritat o
l’exclusió i el rebuig, a la burla, la ridiculització,
l’insult, l’amenaça, la intimidació, l’assetjament o,
fins i tot, l’agressió física i/o sexual. Des de les
formes més subtils a les més visibles, el racisme
afecta la qualitat de vida i el gaudi dels drets
de molta gent, tant persones migrades com
persones autòctones racialitzades, que
reivindiquen l’acceptació i normalització de la
nostra societat com multiracial. Prendre
consciència d’aquesta realitat i treballar per a la
igualtat efectiva de drets són elements
fonamentals per garantir la convivència i la
qualitat democràtica a la nostra ciutat.

Per tal de prevenir i combatre de forma efectiva
el racisme, cal necessàriament treballar en
diferents nivells: des de la prevenció general -
amb accions orientades a desconstruir els
prejudicis en què es fonamenten les
discriminacions- a la prevenció específica, per
desactivar actituds i conductes racistes més
manifestes, passant també per la protecció
davant de les vulneracions de drets.
En aquest sentit, la mesura de govern Per una
Barcelona antiracista proposa un model
d’actuació basat en tres nivells: 

-Canviem la mirada:
dirigit a la visibilització, sensibilització i formació
sobre què és i què implica el fenomen del
racisme en la vida de les persones. Per fer-ho, la
mesura contempla, entre d’altres, l’adquisició de
dades reals sobre el fenomen del racisme a la
ciutat, que permetin dimensionar la problemàtica
i desenvolupar polítiques públiques eficaces; el
desenvolupament d’accions i eines de formació
sobre racisme estructural i institucional, o el
desplegament d’accions de sensibilització general
sobre privilegi blanc i racisme. 

-Serveis d’atenció en casos de
discriminació:
adreçat a treballar en la prevenció d’actituds i
conductes discriminatòries, així com en
mecanismes de protecció cap a les víctimes.
Aquest nivell es materialitza, entre d’altres
accions, mitjanant la territorialització de l’Oficina
per la No-Discriminació i el treball en xarxa amb
les entitats de cada districte de la ciutat, així com
a través del desplegament de la llei d’igualtat de
tracte i no-discriminació, o bé el protocol en
matèria de racisme elaborat per la Taula
d’entitats amb servei d’atenció a víctimes de
discriminació que impulsa l’Oficina per la No-
Discriminació.

-Prevenció de la discriminació en accés a
drets i serveis:
orientat a treballar tant la prevenció com la
resposta davant situacions de discriminació en
àmbits específics clau, com són l’escola, la
joventut, l’espai públic, l’oci nocturn, l’habitatge,
els serveis socials i els serveis d’acollida. 

La mesura de govern compta amb un horitzó
temporal de quatre anys per acomplir aquests
objectius, un temps en què es desplegaran
accions des de múltiples àrees de l’Ajuntament.
Es comptarà també amb la implicació activa de
les entitats antiracistes i activistes de la ciutat,
amb la voluntat d’incorporar-hi mirades i veus
diverses tant des del punt de vista propositiu i de
seguiment com des del punt de vista de la
implementació de les accions. Us convidem a
acompanyar-nos i a participar en aquest canvi.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Mesura%20govern%20antiracista.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Mesura%20govern%20antiracista.pdf


Denise Duncan és una dramaturga i directora de
teatre. Hem parlat amb ella de l’antiracisme i de
com el treballa des de la seva feina i obra teatral.

Podeu veure l’entrevista sencera en vídeo en
aquest enllaç de YouTube.

Què és per tu l’antiracisme?

      L’antiracisme és una mica complex de definir.
Però per mi, crec que no és només tenir
coneixement de què significa la diversitat ètnica i
el racisme, sinó ser conscient i actuar. Fer alguna
cosa que signifiqui que estàs lluitant contra el
racisme i la discriminació de qualsevol mena.

Com incorpores l’antiracisme a la teva obra
teatral?
El teatre que faig sí que té una vessant que té
molt a veure amb la lluita antiracista. No només
amb els temes sinó també amb coses molt
concretes. Ara tinc com a política de la casa, que
hi ha d’haver persones diverses a l’escenari,
ètnicament.

I m’és igual quina història estic explicant; això ha
de passar perquè el teatre hauria de ser un
reflex de la societat i de la realitat que ens
envolta. I d’alguna manera això no succeeix.

 A banda d’antiracista, també et defineixes
com a afrofeminista…

Hi ha una cosa que a mi m’encanta de
l’afrofeminisme, que diu que un cos de dona
negra en un espai és feminista per se. Perquè ja
només existir en aquest món com a dona afro  
 

"Jo soc un   
 cos polític,    
 vulgui o no"
E N T R E V I S T A  A  D E N I S E  D U N C A N

“
 

descendent, i en el meu cas a més a més migrant –
tot i que porto aquí vint anys, o sigui que ja no diré
que soc migrant – però ja és un acte polític. Hi ha
cossos que ja en general formen part de
l’activisme, vulguis o no.

Una de les teves obres es titula “Negrata de
merda” i has explicat que té un punt
autobiogràfic. Com has viscut el fet de ser una
dramaturga negra a Barcelona?

Quan arribo aquí, intentava passar desapercebuda
o pensava que podia. Fins i tot quan vaig començar
a fer teatre i a escriure, intentes com ser part de la
norma, entre cometes, del que es fa. Van succeir
una sèrie de coses. La primera és que jo portava
els cabells llisos, que això és molt estrany, però
“anava allisada”. I un dia vaig decidir que això ja no
ho faria més, perquè no era qui jo era. I, de fet, vaig
fer jo el pas d’agafar els meus cabells i tallar-me’ls.
Això va ser el tret de sortida de moltes coses que
van venir després.

[…]

Té un punt màgic el meu cognom, “Duncan”, que no
és de veritat. És el cognom de les persones que
tenien esclavitzades a les persones que van venir
abans que jo. Al principi això era com molt feixuc i
lleig, portar el cognom de l’esclavista és molt fort.
Però després, i això ho vinculo al que deia, és
motiu d’orgull, perquè vol dir que durant quatre
segles, la meva família va resistir i la seva lluita era
de vida o mort literal. I van guanyar. Llavors per mi
hi ha una responsabilitat també d’agafar això i dir,
vinc d’allà i d’alguna manera he d’honorar això.
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https://youtu.be/Pr9ciBAWlYc


Barcelona persisteix en l’estratègia de posar llum
i perseguir la discriminació, especialment aquella
que dificulta i arriba a impedir a les persones
migrades i racialitzades accedir a un habitatge
de lloguer. Després d’un primer estudi presentat
l’any passat, i dues sancions, l’Ajuntament ha
conclòs un segon estudi sociològic,
“Discriminació a la carta” que detecta noves
evidències d’aquesta pràctica discriminatòria en
el sector.

L’estudi ha consistit en un treball de camp amb
350 trucades vàlides a diferents agències
immobiliàries que operen a la ciutat en nom
d’una propietat fictícia que vol llogar un
habitatge i sol·licita que del procés de selecció
se n’excloguin “les persones immigrants”. De les
respostes obtingudes per part dels agents
immobiliaris contactats, se n’extreu que una
àmplia majoria accepta explícitament la
discriminació:

– Acceptació de la discriminació: en el 62%
dels casos es produeix l’acceptació per part de
l’agent de la demanda discriminatòria deixant
fora del procés de selecció el perfil assenyalat.

– Facilitació de la discriminació: en el 24%
dels casos l’acceptació de la discriminació no és
directa però es detecten diverses pràctiques que
resulten igualment en l’exclusió de l’accés a
l’habitatge al col·lectiu assenyalat.

– No discriminació ètnica: en el 10% dels
casos l’agent es nega a acceptar la proposta
discriminatòria.

– Evasió de la resposta: en el 4% dels casos
l’agent evita donar resposta a la petició.

Informe: Discriminació a la carta
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Presència de prejudicis i estereotips

En la petició discriminatòria de la propietat
fictícia s’opta conscientment i únicament pel
terme “immigrant” sense més explicacions
d’origen ètnic, religió o classe social, cosa que
s’interpreta que la discriminació va dirigida a
aquelles persones que provenen d’uns
determinats països. 

Així, al llarg de l’experiment s’observa en les
respostes per part dels agents  immobiliaris una
clara distinció, entre la població “immigrant”, que
respondria al perfil discriminat, i la població
“estrangera” que quedaria fora del públic diana.

Un altre aspecte rellevant que surt a la llum
durant la realització de l’estudi, és que es tracta
d’una pràctica a l’ombra. El 19,4% dels agents
manifesten de manera espontània que aquesta
discriminació no es pot publicitar, sense que la
propietat fictícia requereixi que el filtre s’apliqui
ja en l’anunci de l’immoble.

Més discriminació entre agències no
col·legiades

L’estudi “Discriminació a la carta” ha permès
detectar diferències substancials entre els
comportaments de les agències col·legiades i els
de les no col·legiades. Tot i que l’acceptació de la
discriminació és majoritària tant entre col·legiats
i no col·legiats, en aquests darrers suposen tres
de cada quatre agents, una proporció que baixa
a lleugerament per sota de la meitat entre els
col·legiats. 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Discriminacio-a-la-carta.pdf

