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El passat mes de maig es va signar un conveni interadministratiu entre la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Barcelona i el nostre Ajuntament per lluitar contra els falsos rumors 
i estereotips vers la població immigrant, i contribuir així a la cohesió social de la ciutat.

En aquest marc d’actuació presentem el Pla d’acció de la Xarxa Barcelona Antirumors 2012-
2014, elaborat per les entitats membres de la Xarxa i liderat per l’Ajuntament de Barcelona, 
amb un doble objectiu. En primer lloc, planificar i establir una estratègia d’actuació consen-
suada i reflexionada  i,  en segon terme, enfortir la Xarxa Barcelona Antirumors.

M’omple de satisfacció veure com aquest Pla d’acció és un bon exemple de treball conjunt 
i de coresponsabiliat entre el teixit associatiu de la ciutat i l’Ajuntament de Barcelona. Per-
què només de manera conjunta podrem fer arribar els missatges antirumors a la ciutadania 
i continuar lluitant contra la discriminació per raó d’origen als barris de la ciutat.

Vull expressar el meu reconeixement a totes les entitats que dediquen els seus esforços a  
apropar tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat, alhora que contribueixen a fer de Barce-
lona un lloc on les persones puguin viure amb dignitat, equitat i qualitat de vida.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona 
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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT DE PARTIDA

La Xarxa BCN Antirumors neix al juliol del 2010 com a estratègia d’impacte comunicatiu i 
social i s’emmarca dins del Pla Barcelona Intercultural1 que, en el seu eix 8, «De l’estereotip 
al coneixement», proposa «el disseny d’una estratègia de ciutat contra els rumors negatius 
i sense fonament que dificulten la convivència en la diversitat, a partir del treball en xarxa 
amb diferents actors i entitats socials». 

Des dels seus inicis la Xarxa ha impulsat diferents actuacions encaminades a assolir aquest 
objectiu. Dos anys després es planteja la necessitat de fer una aturada en el camí per definir 
d’una manera més conjunta i estratègica un pla d’acció que ajudi a estructurar les accions 
que es desenvoluparan en els propers anys. Així, reconeixent la feina feta fins ara, la definició 
d’un pla d’acció respon a un objectiu doble: 
  

L’establiment d’una estratègia on les diferents accions per desenvolupar en els pro-
pers dos anys formin part d’un entramat coherent d’actuacions a partir de la detecció 
d’àmbits d’acció prioritaris, i no intervencions puntuals inconnexes i sense objectius 
clars. La trajectòria que fins al moment ha tingut la Xarxa ha aportat un coneixement 
i un aprenentatge que ens pot permetre avançar en una programació més global i 
estratègica. 

 
L’enfortiment de la Xarxa com a unitat d’acció. La definició del pla d’acció ha de 
permetre un increment del coneixement mutu entre els membres integrants de la Xar-
xa, per fomentar així la interrelació entre ells i un treball més coordinat amb objectius, 
formes de fer i criteris compartits. 

Aquest document presenta el pla d’acció que s’ha construït en col·laboració amb les enti-
tats, serveis, equipaments i persones a títol individual que conformen la Xarxa. Prèviament a 
l’exposició del pla, apareixen alguns apartats que emmarquen breument el marc conceptual 
de la Xarxa, la descripció de què és la Xarxa i la metodologia que s’ha fet servir per elaborar 
el pla. 

1   Per a més informació: www.interculturalitat.cat
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Marc conceptual de la Xarxa BCN Antirumors: el Pla Barcelona Intercultu-
ralitat i el model intercultural

En la seva definició i aplicació pràctica, l’enfocament interculturalista pretén evitar riscos al-
tament negatius per a la cohesió, com ara els processos de fragmentació i segregació social, 
la permanència de prejudicis i estereotips que poden derivar en actituds racistes, les pràcti-
ques discriminatòries o els discursos populistes que fomenten les pors i les desconfiances a 
partir d’identificar la població culturalment diversa com a culpables dels problemes socials2. 

La Xarxa BCN Antirumors treballa i contribueix a un model intercultural de la ciutat a partir 
dels tres principis fonamentals que guien tota la seva acció i que no es poden entendre de 
manera separada ja que estan plenament interconnectats3: 

Principi d’equitat 

Promoció de la igualtat real dels drets i deures i d’oportunitats socials de tots els ciu-
tadans i ciutadanes.
Afavoriment de l’equitat lluitant contra de les situacions d’exclusió i discriminació, 
especialment les relacionades amb l’origen i les diferències culturals.

La Xarxa BCN Antirumors lluita per fer visibles el compliment real dels deures i l’estat real de 
gaudi dels drets que tenen totes les persones, amb independència del seu origen. D’aquesta 
manera es treballa per eliminar falses concepcions i vivències d’injustícia, desigualtat entre 
ciutadans i competitivitat pels recursos, que afavoreixen l’exclusió i la discriminació social. 

Principi de reconeixement de la diversitat 

Necessitat de reconèixer, valorar i respectar la diversitat.
Aprofitament de les oportunitats que es deriven de la diversitat sociocultural. 

La Xarxa BCN Antirumors aposta per atorgar valor a la societat plural i combatre els rumors 
i estereotips sobre diversitat cultural per no convertir el dret a la diferència en un generador 
de discriminació, hostilitat, ressentiment i rebuig social. S’aposta per establir relacions de 
no-competitivitat, cooperació i col·laboració real per extreure el màxim profit social de la 
diversitat existent. 

2   Per a més informació: Pla BCN Interculturalitat, pàg. 13-14. Descarregable a: www.interculturalitat.cat 
3   Per a més informació, vegeu el document «Glossari de termes pràctics de la Xarxa BCN Antirumors»
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Principi d’interacció positiva 

A partir del reconeixement de les diferències cal posar l’èmfasi en el sentiment de per-
tinença compartit, basat en els aspectes comuns i compartits que ens uneixen a tots els 
ciutadans i ciutadanes. 
La convivència es treballa en la quotidianitat i és important que estimulem el contac-
te, el coneixement mutu i el diàleg com a via per reforçar aquesta esfera comuna i un 
sentiment de pertinença que és el fonament de la cohesió. 

La Xarxa BCN Antirumors treballa per visibilitzar i informar sobre els aspectes comuns i com-
partits per totes les ciutadanes i ciutadans de Barcelona, amb independència del seu origen. 
També en el foment d’un entorn advers a la propagació de rumors i estereotips, basant les 
relacions entre persones de diferents orígens en relacions de confiança i coneixement mutu.

Interacció
positiva

Reconeixement 
de la 

diversitat

Equitat
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Què és la Xarxa BCN Antirumors?

Al juliol del 2011, una de les primeres línies d’acció 
impulsades per l’Ajuntament, a petició de la xarxa as-
sociativa implicada en el procés d’elaboració del Pla, 
va ser la creació de la Xarxa BCN Antirumors. Es va 
comptar, en el seu moment fundacional, amb unes 65 
entitats, persones a títol individual, serveis, programes 
i equipaments municipals. 

Així, la Xarxa neix de la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona, la demanda i implicació de 
les entitats de la xarxa associativa, i des d’un model intercultural de ciutat. En el moment 
present es continua apostant per un projecte de ciutat intercultural que treballa en un pro-
cés continu d’acomodació i que uneixi equitat, convivència i diversitat. Cal destacar també 
el seu caràcter obert, ja que sempre està disposada a rebre noves incorporacions. 

La Xarxa BCN 
Antirumors és un 
espai de col·laboració 
i coordinació, formada 
per l’Ajuntament de 
Barcelona, entitats, 
persones a títol individual 
i serveis, programes i 
equipaments municipals.

Mantenir la cohesió social i afavorir la interacció i la convivència intercul-
tural a la ciutat des de l’equitat, a través de la lluita contra els rumors, els 
estereotips i els prejudicis existents sobre la diversitat cultural Barcelona. 

1. Desmuntar i aturar els rumors i estereotips que afecten la convivència.
2. Prevenir la propagació de nous rumors i la creació d’estereotips, preju-

dicis i actituds discriminatòries.
3. Facilitar la interacció positiva en la relació entre persones que pertan-

yen a diferents col·lectius  per afavorir un context de no propagació dels 
rumors.

Finalitat

Objectius

Línies 
d’acció 
principals
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Durant els primers dos anys de funcionament la Xarxa ha impulsat un gran nombre d’accions. 
A continuació en presentem una relació. Es poden consultar amb més detall a la web de la 
Xarxa: www.bcnantirumors.cat.

Formació d’agents antirumors 
Distribució de materials informatius (còmics i tríptics) 
Difusió de campanyes virals de vídeos a través d’Internet/xarxes socials 
Difusió informativa a través del canal web i Facebook 
Presència en mitjans de comunicació 
Accions de sensibilització de carrer 
Realització de debats ciutadans 
Projectes antirumors de proximitat 
Altres 

Fins al moment actual, la Xarxa s’ha estructurat en diferents espais. Des del més extern, on 
estan representades totes les entitats, programes, serveis i persones a títol individual, fins al 
més concret, on només intervenen set entitats, passant per un entremig amb prop de trenta 
entitats. L’Ajuntament està present en tots tres nivells. Fins a l’actualitat, en l’àmbit funcional 
els membres de la Xarxa s’han organitzat, principalment, en dos grups de treball: el Grup 
Executiu i la Comissió Directora4. 

4   Per a més informació sobre els membres de la Xarxa, consulteu la web www.bcnantirumors.cat 

GRUP EXECUTIU: 

ENTITATS I AJUNTAMENT

COMISSIÓ DIRECTORA: 

ENTITATS I AJUNTAMENT

XARXA BCN ANTIRUMORS:

BARCELONA
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Quines funcions principals té la Xarxa?

a) Intervenció socioeducativa: dur a terme accions i projectes antirumors.

b) Propositiva:
-

terials per elaborar, adequació de missatges, etc....)

c) Consultiva:

d) Informativa i comunicativa:

e) Investigadora i sistematitzadora:

Xarxa
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2. METODOLOGIA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

En consonància amb el plantejament de la Xarxa, la confecció d’aquest Pla d’Acció s’ha fet 
amb la plena participació de les entitats que en formen part. El procés participatiu s’ha divi-
dit en diferents espais en funció del objectius perseguits en cada moment. 

Definició dels àmbits d’acció. Durant una sessió de 
treball convocada l’1 de març de 2012 les entitats que 
formaven part del Grup Executiu es van estructurar en 
grups de treball i van reflexionar a partir de diferents 
dinàmiques participatives. Els i les participants en la 
sessió van debatre entorn de dos grans temes: «Quin 
és l’escenari ideal al qual ens volem aproximar?: la Bar-
celona del 2017», i «Com intervenim com a xarxa per 
contribuir positivament a aquest escenari?». El resultat 
de tot plegat va ser la definició dels àmbits d’acció sota 
els quals es van estructurar les propostes a incloure en 
el Pla d’Acció així com les premisses més importants 
que haurien de guiar-nos en la reflexió. El nombre total 
de participants va ser de 25 persones.

Definició del Pla d’Acció. En la jornada de treball 
del 28 de març de 2012 van ser convocades la tota-
litat d’entitats, serveis, equipaments i persones a títol 
individual que en aquell moment estaven adherits a la 
Xarxa. Van participar un total de 85 persones en una 
jornada que es va estendre durant tot el dia i que per-
seguia dos objectius principals: recollir propostes per a 
la confecció conjunta d’un pla d’acció per als propers 
anys 2012-2014, i millorar el coneixement mutu i les 
sinergies entre les entitats que formen part de la Xarxa. 
En consonància amb aquests dos grans objectius la jor-
nada es va dividir en dos moments diferenciats. 

– Durant el matí, i després d’una conferència inaugural, els participants es van dividir en 
grups de treball segons les preferències marcades en el moment de la inscripció. Cada grup 
de treball, corresponent a un àmbit d’acció, va elaborar propostes concretes que finalment 
es van dividir en línies estratègies. En finalitzar els grups de treball, una sessió plenària va 
permetre compartir els resultats amb la resta de participants. 
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– La tarda va estar dividida en dos moments diferen-
ciats. En un primer moment, i mitjançant una dinàmi-
ca de speeddating, les entitats van tenir l’oportunitat 
de conèixer-se les unes amb les altres i exposar línies 
de treball i interessos compartits. Així, en finalitzat la 
dinàmica les entitats van mostrar les seves preferències 
per aquelles altres entitats i persones amb les quals els 
agradaria continuar en contacte per explorar possibles 
formes de treball conjunt. En un segon moment es van 
exposar cinc experiències d’entitats que havien desen-

volupat projectes antirumor. Durant els moments de descans es van exposar altres iniciati-
ves mitjançant presentacions no dirigides i per escrit a través d’una pantalla col·locada a les 
sales de descans. 

Validació del Pla d’Acció i definició del Pla de Treball. El 6 de juny de 2012 es va 
convocar les entitats membres del Grup Executiu per presentar el document que 
recull el Pla d’Acció. Durant aquesta sessió de treball es van recollir esmenes i noves 
aportacions i, a partir d’una proposta concreta, es van consensuar els espais que es 
conformaran per al desenvolupament de les línies estratègiques previstes al Pla. 

Seguiment del procés: tot el procés ha disposat del seguiment de la Comissió Direc-
tora, formada per un grup reduït d’entitats membres del Grup Executiu i per l’equip 
tècnic de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest espai s’han abocat i consensuat as-
pectes referents tant a la metodologia com al contingut, i s’ha validat cada etapa del 
procés participatiu. 

A continuació presentem un diagrama que sintetitza els diferents moments del procés par-
ticipatiu en què s’especifiquen dates, objectius i públic participant. Les línies que apareixen 
emmarcant el diagrama donen compte dels moments de més i menys obertura a la partici-
pació (com més obert, més gent implicada en l’etapa).
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Comissió  

Directora

Preparació de la 

jornada del Grup 

Executiu

Grup Executiu

Definició dels  
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Comissió  

Directora

Validació dels 
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Preparació  

de la jornada
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Propostes per  
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Enfortiment de la 

Xarxa i coneixe-

ment mutu

Comissió  

Directora
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Pla d’Acció 

Preparació  

de la sessió amb  

el Grup Executiu

Grup Executiu
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Definició del  
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15/03/2012

28/03/2012

24/05/2012

6/06/2012
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3. ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ 

A partir de les aportacions del Grup Executiu a la jornada de treball desenvolupada l’1 de 
març de 2012 i de les reunions successives amb la Comissió Directora, es van identificar 
quatre àmbits d’actuació sota els quals estructurar les accions que conformen finalment el 
Pla d’Acció. La divisió i separació d’aquests àmbits d’actuació no sempre és nítida i es pot 
prestar a confusió ja que hi ha zones d’encavalcament entre totes elles. Per aquest motiu 
cal concebre-les no com a calaixos estancs, sinó com a àrees plenament interconnectades, 
on es puguin encabir línies d’acció i actuacions que es podrien vincular a més d’un àmbit. 
De fet, la integralitat del Pla respon a un plantejament estratègic amb objectius comuns i 
compartits per línies d’acció interdependents.

En el segon nivell trobem les línies estratègiques que serveixen per estructurar els grans 
objectius de cada àmbit d’actuació i que aglutinen de manera ordenada les accions que 
es proposa desenvolupar durant els propers anys 2012-2014. Les línies estratègiques i els 
seus objectius surten de la reflexió entre les entitats que formen part de la Xarxa Barcelona 
Antirumors fruit de la jornada del 28 de març de 2012. 

Així, el Pla d’Acció considera tres nivells de 
concreció:

El diagrama següent mostra els quatre àm-
bits d’actuació i les línies estratègiques que 
preveu, així com les interconnexions que hi 
ha entre totes elles. Sota aquesta perspectiva, 
una mateixa línia estratègica, tot i estar con-
siderada sota un àmbit d’acció, pot compartir 
objectius o formes de fer amb alguna altra. 

Una altra mostra de globalitat estratègica del 
Pla és el quadre d’integralitat que apareix al 
final de document i que resumeix totes les 
accions que es proposa desenvolupar eviden-
ciant les interrelacions amb tots els àmbits es-
mentats. 

Prèviament a la presentació dels àmbits, les línies estratègiques i les actuacions, fem una 
parada en el camí per esmentar diferents elements transversals que es no corresponen es-
pecíficament a cap àmbit d’acció però que alhora tenen una gran influència a tots ells ja que 
determinen una forma de treball comuna i compartida.

Línies estratègiques

Àmbits d’actuació

Actuacions
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El Pla d’Acció identifica tres elements transversals o 
principis d’acció: vinculació de col·laboradors estratè-
gics i territorialització de l’acció i multidireccionalitat 
dels estereotips, prejudicis i rumors. Tots dos fan èmfa-
si no tant al contingut o el públic destinatari com a la 
manera de treballar.
 

Objectiu transversal 1: vincular col·laboradors 
estratègics d’alta incidència per difondre la infor-
mació, fer ús dels materials i dur a terme accions 
específiques 

Incidir realment en àmbits com l’educació, la formació 
d’empreses o associacions, o els mateixos mitjans de 
comunicació ens obliga a establir aliances estratègi-

ques amb els òrgans o entitats que hi tenen incidència i finalment prenen les decisions vin-
culants. Per aquest motiu es considera necessari establir contactes i acords per vincular-los 
a la Xarxa Barcelona Antirumors com una forma d’apropar els interessos i punts de vista de 
totes les parts. En la mateixa línia, i com una manera de diversificar la Xarxa en l’àmbit asso-
ciatiu, cal promoure la vinculació de les entitats que tradicionalment no han estat implicades 
en temes d’immigració, diversitat, acollida o interculturalitat. Així aquesta línia transversal 
busca apropar-se als sectors de: 

– Comerç
– Salut
– Educació
– Serveis socials
– Associacionisme veïnal
– Altres entitats: AMPA, esplais, escoltes, ESCAIS, etc.
– Mitjans de comunicació

4. ELEMENTS TRANSVERSALS
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Objectiu transversal 2: territorialització de l’estratègia amb plans de treball especí-
fics i formats d’activitats ad hoc 

La important extensió de la ciutat de Barcelona, amb realitats properes però alhora també 
llunyanes, ens obliga a treballar cada barri o districte de manera diferent, que no desigual. 
Alhora, la xarxa disposa d’entitats repartides per tot el territori i és important territorialitzar 
aquesta presència per impulsar una estratègia des de la proximitat. Per exemple, si es vol 
treballar amb els centres educatius de la ciutat, primer caldrà fer una zonificació i detectar 
les entitats més properes a cada centre per entrar en contacte. 

dels estereotips, prejudicis i rumors 

Fins al moment les accions s’han orientat a des-
muntar, aturar i prevenir els rumors relacionats 
amb la població immigrada. Així, eren actuacions 
dirigides a la població autòctona i relacionades 
amb l’imaginari de l’immigrant estranger. No 
obstant, es considera oportú treballar el feno-
men de la rumorologia més enllà de la cultura 

i l’origen com a element detonant. L’ampliació de la perspectiva a altres estereotips, pre-
judicis i rumors (per exemple de gènere, de classe social o edat) pot ajudar-nos a donar al 
fenomen un caràcter més global i entendre millor les formes de generació i propagació. 

A més, això facilitarà un posicionament més empàtic i més aproximació a les persones afec-
tades i a les conseqüències que se’n deriven. D’altra banda, també reconeixerà la multidi-
reccionalitat dels estereotips. 

Així, el focus d’actuació no és només l’existència dels rumors entre la població autòctona i 
cap a la població immigrada, sinó també la presència de múltiples imaginaris distorsionats 
entre la població immigrada cap a altres col·lectius, tant estrangers com autòctons. 
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5. ÀMBITS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

EDUCACIÓ

SENSIBILITZACIÓ

FORMACIÓ

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

Sensibilització 
en espais de 
quotidianitat

Punts de trobada 
físics i vitals, 
dirigits i no dirigits 

Ampliar i expandir 
la figura de l’agent 
antirumor 

Formació a 
professionals de 
l’Administració i 
càrrecs electes

Formació 
en l’àmbit 
empresarial

Formació a 
professionals de 
l’àmbit educatiu 
(formal i no 
formal) 

Treball amb els 
alumnes: noves 
metodologies 
educatives

Incidència en els 
plans educatius i 
les metodologies 
educacionals

Formació per 
a professionals 
dels mitjans de 
comunicació

Estratègia 
de comunicació 
de la Xarxa

Promoció de 
la diversitat 
als mitjans de 
comunicació

Formació en el 
món associatiu
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ÀMBIT SENSIBILITZACIÓ

Aquest àmbit inclou aquelles actuacions encaminades a difondre contrarumors i despertar 
la consciència crítica de la població, afavorint la participació social en la lluita contra els 
falsos rumors. Si bé la resta d’àmbits tenen també un gran potencial de sensibilització, les 
accions aquí considerades estan dirigides a apropar-se a la població, tant a la ciutadania 
en general com a altres professionals que no estan emmarcats en entorns tan formals com 
cursos de formació o espais educatius. 

Així podem preveure campanyes de sensibilització com el còmic Blanca, Rosita, Barcelona, 
debats ciutadans, teatre al carrer o tríptics amb dades per contrarestar els rumors, però 
també altres accions més indirectes dirigides a fomentar l’increment de la interacció entre 
diferents col·lectius i visibilitzar punts i interessos comuns. Així doncs, les accions de sen-
sibilització són d’ampli espectre, amb metodologies, espais i públic destinatari molt divers 
(escales de veïns, espais públics, equipaments, ABS, comerços, empreses...). 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

A) Punts de trobada

Visibilitzar i aprofitar els punts de trobada de la ciutat on conflueixen persones de 
diferents orígens per fomentar projectes interculturals que estimulin l’intercanvi, el co-
neixement mutu i l’empatia. 

El gran desconeixement de l’altre acostuma a ser un dels principals orígens del rumor. Quan 
no coneixem aquells que considerem “altres” és més probable que els veiem de manera ho-
mogènia i simplificada, extrapolant al conjunt trets i característiques que són pròpies d’una 
part, la que queda més reflectida en els estereotips. Apropar-nos, conèixer i perdre la por 
pot ajudar a construir una visió més positiva, relativitzar o posar en dubte missatges que ens 
arriben i trobar punts en comú, interessos i expectatives compartides. Tot plegat construir un 
nou “nosaltres” on l’origen formi part de la diversitat interna dels ciutadans de Barcelona.



PLA D’ACCIÓ XARXA BCN ANTIRUMORS20

 La necessitat d’impulsar projectes i accions encaminats a fomentar la trobada i el coneixe-
ment mutu entre persones d’orígens diversos és un objectiu que queda ja reflectit en el Pla 
Barcelona Interculturalitat publicat al març del 2010. En aquest sentit, i evitant la duplicitat 
d’esforços, el Pla d’Acció de la Xarxa Barcelona Antirumors busca donar suport a aquesta 
línia de treball visibilitzant els espais existents i acompanyant les persones que els di-
namitzen per fomentar-ne un enfocament intercultural i antirumor. És a dir, aprofitar la 
mera existència de grups diversos amb finalitats diferents per treballar aquests conceptes i 
fer que esdevinguin espais d’intercanvi d’experiències i coneixement mutu. 

D’altra banda, també es considera oportú desenvolupar punts de trobada no tant físics com 
vitals. És a dir, no buscar la coincidència de persones de diferents orígens en un mateix 
espai físic, sinó posar en evidència sentiments, il·lusions, pors i experiències paral·leles i 
comunes al  llarg de les nostres vides. En definitiva, es tracta de ressaltar que tots provenim 
de migracions anteriors que han construït la Catalunya i la Barcelona que avui coneixem. 
Aquest s’ha considerat com un dels camins més idonis per treballar l’empatia d’aquelles 
persones que han experimentat una migració en el passat.  

A més, el context actual de crisis econòmica posa sobre la taula un debat que no s’havia 
donat fins ara: entendre que tots nosaltres podem ser migrants i, de fet, ja són moltes les 
persones catalanes que han emigrat a altres països. És probable que aquest paral·lelisme 
ajudi a entendre i defensar el dret a viure on un desitgi, sense que per això sigui objecte de 
prejudicis, rumors o discriminació. 

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

1. Elaboració d’una Agenda de la Barcelona intercultural: agenda de tots els actes, 
activitats i espais que esdevinguin punts de trobada entre població d’orígens diver-
sos i tinguin projectes d’interculturalitat. 

2. Formació sobre la interculturalització dels espais de trobada: Formació adreçada 
a monitors, dinamitzadors i responsables d’aquests espais per desenvolupar-ne un 
enfocament intercultural i antirumor. 

3. Elaboració d’un Catàleg d’activitats antirumor: espais de reflexió i sensibilització com 
debats, xerrades o tallers adreçats a la població en general i on es poden posar en evi-
dència paral·lelismes entre les antigues migracions, les actuals i les futures
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B) Fomentar la figura de l’agent antirumors

Fomentar i difondre la figura de l’agent antirumors com a estratègia de taca d’oli amb 
la qual els mateixos ciutadans fan sensibilització en el seu entorn més proper. 

La iniciativa de l’agent antirumors ha estat una de les accions més ben valorades per les 
entitats que formen part de la xarxa i, per tant, es planteja com a línia estratègica fomentar 
i difondre aquesta figura. Com? En primer lloc, fent servir estratègies més atractives i su-
ggeridores per difondre de manera efectiva l’existència dels cursos o fer-los més propers 
als territoris. El propòsit és arribar a les persones menys sensibilitzades, que en primera ins-
tància no s’aproparien o que consideren que són cursos no dirigits a ells i elles. Però també 
aprofitar el màrqueting més comercial per donar a conèixer els agents antirumors a la po-
blació general i, fins i tot, “posar de moda” aquesta figura fent més atractiva la possibilitat 
d’adherir-se al projecte o reconeixent el valor d’aquells que ja en formen part. 

Finalment, aquesta línia estratègica també aposta per establir mesures encaminades a la mi-
llora contínua dels cursos ja existents adaptant-los a les necessitats concretes de cada públic 
destinatari, fent més èmfasi en el seguiment i l’avaluació, i ampliant l’àmbit d’intervenció a 
altres municipis. 

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

4. Desplegament i estratègia de difusió

Cursos d’agent antirumors als barris. Apropar la formació als barris a través de les 
entitats presents al territori (associacions de veïns, casals de gent gran, entitats cultu-
rals,...) per captar aquella ciutadania més allunyada físicament i simbòlicament. 

Document de síntesi de caire més divulgatiu de la Guia pràctica per desmuntar ru-
mors i estereotips. Adaptació de la guia a un format més amable, àgil i pràctic per 
poder ser llegida i posada en pràctica pels agents antirumors formats i la ciutadania 
en general.  

Estratègia de màrqueting per a l’agent antirumors. Impulsar una campanya comuni-
cativa amb l’objectiu de “posar de moda” la figura de l’agent antirumors, fent més 
atractiva la possibilitat d’adherir-se al projecte.

!
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Difusió més atractiva de les activitats i accions antirumors. Presentació més subtil 
dels cursos sense explicitar de manera evident els temes a tractar per despertar la 
curiositat d’aquelles persones menys sensibilitzades en primera instància (“Conèixes 
un rumor? Vine i en parlem”). 

Difusió del curs a altres municipis. Oferir assessorament a entitats d’altres municipis 
per desenvolupar el curs.

5. Formes i continguts

Adaptació dels continguts segons el públic destinatari. Per exemple, aprofundint en 
l’apartat d’eines pràctiques, sobretot en l’ús de les xarxes/Internet, l’elaboració de 
projectes i el diàleg interpersonal.

Formació de formadores. Així es pretén donar autonomia als agents formats per 
capacitar altres persones interessades. 

Seguiment dels agents antirumors. Conèixer en quina mesura ha estat útil la for-
mació per als agents antirumors i així aportar millores i reformulacions periòdiques, 
però també conèixer i socialitzar iniciatives que s’han posat en pràctica a partir de la 
formació.

C) Sensibilització en espais de quotidianitat

Apropar la reflexió a la ciutadania menys sensibilitzada i per tant menys disposada a 
participar en accions o espais relacionats amb la diversitat. 

Com a tercer eix estratègic d’aquest àmbit d’acció apareixen actuacions encaminades a 
la sensibilització però des dels espais més quotidians. L’objectiu és arribar a ciutadania no 
sensibilitzada que difícilment descobrirem en espais de trobada o en cursos d’agents antiru-
mors, però sí en espais més informals com una plaça, una biblioteca, l’entrada d’una escola, 
unes festes de barri, un centre cívic... 

Aquestes actuacions poden presentar-se com a joc col·lectiu, representació artística, activi-
tat col·lectiva per fer una experiència de teatre, cinema, dansa, etc. Sempre amb la temàtica 
dels rumors i els prejudicis com a rerefons, però no d’una manera totalment explícita, per 
no desincentivar la participació de les persones amb opinions més negatives cap a la immi-
gració. La idea és atreure a través del joc, l’art... i el tema es treballar a través de l’activitat, 
de manera adaptada a les actituds que expressa cada grup. D’altra banda, aquesta línia 
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estratègica també engloba totes aquelles accions de sensibilització que ja s’havien endegat 
anys enrere i que es pretenen ampliar o millorar. 

Finalment, i com a rerefons de tot plegat, caldrà desenvolupar una estratègia de comu-
nicació global que permeti un desplegament més integrat i coherent de totes les accions 
de sensibilització. En aquest sentit cal establir quins són els missatges amb els quals es vol 
incidir, el públic destinatari o target i els canals o mitjans que es faran servir. 

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

6. Definir una estratègia de comunicació global que determini el missatge a tre-
ballar, el target al qual ens dirigim i les accions concretes a desenvolupar. Per 
exemple:

Accions de sensibilització concretes i noves

7. Exposicions al carrer.

8. Espectacles al carrer. Tant els dirigits per persones expertes com per la mateixa 
ciutadania (flashmob en un lloc cèntric de la ciutat o teatre social).

9. Elaborar materials innovadors que puguin captar l’atenció de la ciutadania (punts 
de llibre, vanos, sotagots, xapes, adhesius, globus, etc.). Es pensarà especialment 
en materials dirigits a la població jove.

10. Produccions audiovisuals: noves creacions i optimització dels materials (campanyes 
de vídeo-powerpoint, celebració d’un festival de produccions audiovisuals 
antirumors...).

11. Col·laboració en l’elaboració del programa Tot un Món (TV3) sobre prejudicis   
i rumors.

12. Campanyes de sensibilització aprofitant canals com MouTV o ràdio. 

Foment i millora d’accions de sensibilització anteriors

13. Actualització periòdica del “Manual per combatre rumors i estereotips sobre 
diversitat cultural a Barcelona”. 

14. Elaborar “Rumors de butxaca” amb versions adaptades. Poden ser específics de 
temàtiques concretes per treballar temàticament i de manera diferenciada.

15. Còmic antirumors “Blanca Rosita Barcelona”. Elaborar tres capítols més del còmic 
i fer-ne difusió àmplia, vinculant la seva distribució particularment als centres 
educatius. 
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ÀMBIT FORMACIÓ

Intensament relacionat amb l’àmbit d’educació i sensibilització, pretén recollir accions di-
rigides a la formació de professionals (formació contínua o ocupacional) que per la seva 
tasca diària poden tenir un paper molt important en difondre però també en contrarestar 
rumors. Per tant, és una formació encaminada a l’exploració i la sensibilització sobre els 
propis prejudicis però també a la capacitació d’habilitats comunicatives i actituds que afa-
voreixen la sensibilització basada en el diàleg. 

Les accions d’aquest àmbit poden considerar cursos formatius especialment impulsats i 
orientats amb aquest propòsit, com podrien ser els cursos dels agents antirumors, però 
també es pot entendre com la inclusió de continguts formatius en programes de capa-
citació més amplis. Aquest seria el cas de mòduls o sessions específiques en cursos for-
matius de professionals com: personal de l’Administració, cossos de seguretat, membres 
d’entitats... Cal tenir una visió àmplia sobre els professionals que poden ser subjectes 
d’aquesta formació i intentar recollir àmbits d’intervenció diversos com l’Administració, 
l’empresarial, la salut, el comerç, el món associatiu, o fins i tot persones títol individual.
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

A) Formació a professionals de l’Administració i càrrecs electes

Estendre la formació a personal de l’Administració (local i autonòmica) i càrrecs electes 
per sensibilitzar sobre el paper que poden desenvolupar i el gran potencial que tenen 
en la neutralització dels rumors a la ciutat.  

Es considera molt important la formació de tots els professionals que des de l’Administració 
tenen un tracte directe amb el ciutadà. D’una banda, per què són els primers receptors de 
molts rumors relacionats amb el tracte de favor que poden rebre les persones estrangeres. 



PLA D’ACCIÓ XARXA BCN ANTIRUMORS 25

De l’altra, perquè ells i elles poden ser difusors d’aquests mateixos rumors. Per aquest motiu, 
tot i que es plantegi aquesta formació per al conjunt del personal, es posarà més èmfasi en 
aquelles persones que tenen tracte directe amb la ciutadania (OAC, serveis socials, cossos 
de seguretat, orientadors...). 

En ocasions, són els polítics els que fan públics discursos que fomenten el pensament amb 
prejudicis o simplement no saben com trencar rumors que existeixen a la ciutat desaprofitant 
el gran potencial que com a personatges públics tenen. Per això es considera necessari que 
els polítics (tant de l’equip de govern com d’altres partits polítics que estan a l’oposició) rebin 
formació sobre el paper que tenen en la difusió i neutralització de rumors sense que això 
impliqui evitar o excloure del debat democràtic el model d’integració que volem impulsar a 
la ciutat. 

La principal dificultat d’aquesta línia estratègica és doncs com adaptar la formació a tempos 
i funcions diferents dins de l’Administració. En aquest sentit, pot resultar dificultós que tots 
aquests professionals puguin passar per una formació específica, per això es planteja la idea 
d’introduir la formació a les reunions que con a equips tenen regularment, incorporant infor-
macions i continguts afins al tema però sense un espai formal de formació. 
D’altra banda, alguns d’aquests professionals passen per una formació inicial abans de for-
mar part dels equips, per exemple, els cossos de seguretat. En aquests casos es planteja la 
possibilitat d’incorporar aquests continguts als currículums formatius.

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica:

16. Formació i sensibilització en matèria d’interculturalitat i antirumors adreçada a 
professionals municipals. Aquesta es pot impartir a través d’un curs concret o en 
forma de càpsules formatives molt breus introduïdes a les reunions d’equip dels 
professionals, prioritzant aquells que tenen un contacte directe amb el ciutadà (OAC, 
conserges, professionals dels serveis socials...).

17. Formació a cossos de seguretat. Introducció de continguts antirumors en la forma-
ció que reben els cossos de seguretat a les acadèmies de formació preparatòries. 

18. Formació a càrrecs electes, assessors i càrrecs de confiança. Formació breu i direc-
tament adreçada a sensibilitzar i capacitar per desenvolupar el potencial que tenen 
per desmentir i combatre rumors a l’opinió pública.
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B) Formació en l’àmbit laboral (sector privat) per a empreses mitjanes, 
grans i petites 

Formació a treballadors i empresaris del sector privat per apaivagar l’efecte dels este-
reotips, prejudicis i rumors en l’accés al mercat laboral, i en concret als llocs de treball 
més qualificats, però també per millorar les relacions entre persones de diferents orí-
gens en l’àmbit laboral.   

Es considera el món laboral com un dels prioritaris sobre el qual fer una sensibilització, tot 
i que també dels més difícils d’accedir. Sensibilitzar els responsables de recursos humans, 
ja que són els responsables de les contractacions, pot ajudar a evitar discriminacions en 
l’accés. No obstant també es considera necessari ampliar l’espectre a altres perfils professio-
nals com són els càrrecs directius i els treballadors en general, atès que la interacció entre la 
població de qualsevol origen es dóna en el dia a dia i la discriminació no només està present 
en l’accés. D’altra banda, sobre el tipus d’empresa susceptible de rebre aquesta formació 
s’ha de tenir present qualsevol sector d’activitat així com empreses grans, mitjanes i petites. 
Tanmateix, els treballadors poden ser també de qualsevol origen, sense limitar les accions a 
persones autòctones. 

La principal dificultat està en com aconseguir que aquestes empreses i treballadors s’acullin 
a formacions que en primera instància poden no veure’s com a necessàries per al bon fun-
cionament del negoci. 

En primer lloc, es planteja la necessitat que aquesta formació sigui el més atractiva possible i 
per això no s’ha de centrar únicament en la rumorologia relacionada amb la diversitat ètnica, 
sinó en general, un aspecte molt relacionat amb el clima de treball de qualsevol empresa 
(entre companys/es de feina) i en la imatge de l’empresa cap a l’exterior. 

Una altra forma de presentar-la més atractiva i incloure-la en els programes de formació con-
tinua a les empreses pot ser introduir-la en el catàleg de formació bonificable. 

No podem oblidar la necessitat de comptar amb la col·laboració dels sindicats per poder 
implantar formació en l’àmbit empresarial. Aquestes entitats poden ajudar a conèixer quina 
formació s’està duent a terme actualment i adaptar-la per fer-la més afí als valors i continguts 
que proposa la Xarxa Barcelona Antirumors en relació amb la diversitat. 
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Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica:

19. Incloure continguts antirumor a les formacions que s’ofereixen a les empreses 
i empresaris establint col·laboracions amb les entitats i organitzacions que actual-
ment les ofereixen.

20. Requisit valorable en els processos de contractació d’empreses de serveis 
que treballen per a l’Ajuntament de Barcelona. Juntament amb altres requisits, 
l’Ajuntament pot valorar com a condició per a la contractació d’empreses de ser-
veis que els seus treballadors passin per una formació antirumors, antiprejudicis i 
antiestereotips. Aquesta pot ser considerada una manera de prioritzar la contrac-
tació d’empreses que fomenten la bona convivència entre els seus treballadors i 
l’accés i el tracte no discriminatori. Ara bé, segons la grandària de l’empresa no 
seria necessari que tots els treballadors passessin per aquesta formació, però sí un 
percentatge concret i en totes les categories professionals. 

C) Formació al món associatiu

Capacitar les entitats de la ciutat per impulsar programes o projectes encaminats a lluitar 
contra els estereotips, prejudicis i rumors existents a la seva àrea o àmbit d’influència. 

Finalment, el tercer eix estratègic d’aquest àmbit de treball apunta a la necessitat d’oferir 
formació a les entitats. Una formació encaminada a sensibilitzar i impulsar programes o pro-
jectes afins a la Xarxa Barcelona Antirumors. 

De la mateixa manera que l’Administració, les entitats tenen persones en contacte directe 
amb el públic, professionals que donen informació o estan de cara a la ciutadania. Aquest ha 
de ser un públic prioritari per a les formacions antirumors. També hi ha un nombre important 
d’entitats que tenen una gran influència als barris (associacions de veïns, esportives, culturals, 
lúdiques...). Aquestes entitats no sempre estan assabentades de l’existència de la formació 
d’agents antirumors o simplement no en veuen la necessitat. Per això es planteja la possibili-
tat d’oferir la formació directament a les entitats adaptant-la a la realitat d’aquell barri. 
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Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

21. Oferir la formació d’agents antirumors a entitats amb gran incidència en els 
barris. El tret distintiu d’aquesta formació és que hauria d’estar adaptada al territo-
ri o àmbit d’intervenció, fent un èmfasi especial en els rumors més presents. Però 
també aprofundint en bones pràctiques d’accions antirumors desenvolupades per 
altres entitats, així com directrius clares per impulsar projectes nous.

22. Oferir la formació d’agents antirumors a les entitats de nova creació. Despertar 
l’interès entre les noves entitats per desenvolupar projectes antirumors i conèixer 
les potencialitats que tenen com a entitats de barri. 
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ÀMBIT EDUCACIÓ

Aquest àmbit d’actuació inclou totes aquelles accions que es puguin impulsar des de 
l’àmbit educatiu des d’un punt de vista ampli (educació formal i no formal). Com a conse-
qüència de la complexitat mateixa del fenomen educatiu, els límits que separen aquestes 
categories són difusos, principalment entre l’educació no formal i la informal. Ara bé, sen-
se ànim d’oferir una definició completament exhaustiva que s’escapa al propòsit d’aquest 
document, podem apuntar les diferències següents: 

L’educació formal fa referència als àmbits de les escoles, instituts, universitats, mòduls 
professionals, mentre que la no formal, tot i tenir també un caràcter estructurat (objectius, 
metodologies, referents teòrics...), no està impartida per centres educatius o formatius, 
sinó més aviat per organitzacions comunitàries i de la societat civil, i no està subjecta a 
l’obtenció d’una acreditació. En aquesta categoria consideraríem totes les accions educa-
tives que es desenvolupen des de l’àmbit del lleure i que en els últims anys han adquirit 
més visibilitat i desplegament. 

Finalment, com a públic destinatari de les accions previstes en aquest àmbit, podem dife-
renciar tant els mateixos subjectes de l’educació (infants, joves o adults), com els agents 
impulsors de l’educació (mestres, equip directiu, monitors i monitores o AMPA). 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

A) Incidència en els plans educatius i les metodologies educacionals 

Treballar amb els equips directius de les escoles (infantil, primària, secundària i escoles 
d’adults) i amb entitats que desenvolupen accions d’educació no formal per influir en 
els continguts i les metodologies educacionals, fent-los més afins als valors i continguts 
que proposa la Xarxa Barcelona Antirumors en relació amb la diversitat.
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Hi ha preocupació i desconeixement sobre com s’està treballant el tema de la diversitat a les 
aules i les entitats de lleure. Des de la Xarxa es considera que el tractament es fa de manera 
molt puntual —a través de tallers o actuacions concretes de curta durada i poca incidència— 
i que es limita a escoles i entitats més sensibilitzades que acostumen a tenir més presència 
d’infants i joves d’origen immigrant. En aquest sentit es considera oportú treballar per in-
cloure aquests continguts en els plans educatius dels centres i projectes de lleure. 

Comptar amb els professionals que dia a dia estan en contacte amb els infants i joves és clau 
per desenvolupar qualsevol canvi de perspectiva. Per aquest motiu es proposa disposar de 
la participació activa de tots ells com una forma d’adaptar-se bé a les diferents realitats exis-
tents al territori, però també com a estratègia de sensibilització per aplicar més i millor els 
canvis. En aquest sentit, s’assenyala com a important no deixar de banda les escoles privades 
i concertades, on el desconeixement i els estereotips vers la immigració estan molt presents, 
i que moltes vegades queden al marge si no hi ha un propòsit explícit.

Més enllà de la participació directa dels agents educatius és molt important que els profes-
sionals coneguin bé el projecte de la Xarxa Barcelona Antirumors i els materials que ha des-
envolupat com a eines útils per treballar els prejudicis i rumors entre els infants i alumnes. En 
aquest sentit, el suport de les entitats que ja treballen al territori serà clau per arribar al major 
nombre de centres i entitats de lleure de Barcelona.

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

23. Elaboració d’un lot de presentació on aparegui de manera clara i senzilla una 
explicació de què és la Xarxa Barcelona Antirumors, els materials que ha desenvo-
lupat i les utilitats que es poden extreure per treballar amb els alumnes de manera 
continuada durant tot l’any. Les entitats de la Xarxa presents als territoris poden 
ser les encarregades de concertar reunions amb els equips directius dels centres 
educatius i les entitats de lleure, fer la presentació i establir-se com a referents per 
al suport en el desplegament de programes que treballen el tema dels prejudicis 
i rumors. 

24. Jornada participativa amb agents educatius per cercar maneres de treballar el 
tema de la interculturalitat i el rumor entre infants i joves. L’objectiu d’aquesta jor-
nada passa també per la mateixa sensibilització dels professionals entorn d’aquests 
temes. Els destinataris/participants en aquesta jornada poden ser mestres (esco-
les públiques, concertades i privades), entitats de lleure, personal contractat de 
centres i entitats (conserges, monitors de menjador, administració...), federacions 
esportives, AMPA... 
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B) Treball amb els alumnes: noves metodologies educatives

Contribuir a fomentar metodologies educatives més pròximes a la part vivencial, la 
creativitat, l’art, l’emoció i el joc. Treballar les actituds i els sentiments negatius subja-
cents sota l’expressió d’un prejudici o un rumor.  

Moltes vegades el tema dels prejudicis i els rumors es tracta d’una manera molt directa i ex-
plícita. No obstant, no hem d’oblidar que aquestes actituds estan relacionades amb la part 
més emocional, subjacent i poc visible o comprensiva. Així, es considera que sota els rumors 
i els prejudicis hi ha emocions negatives, lligades per exemple a la necessitat de reafirmar-se 
a costa de rebaixar els altres, o la morbositat, etc. Molts cops la persona que expressa un 
rumor no està tan interessada a conèixer la veritat com a sentir-se escoltada. Cal treballar 
aquestes emocions, reforçar l’autoestima pròpia i l’assertivitat davant dels altres, és a dir, 
la capacitat de comunicar-nos des del respecte i la seguretat en un mateix. A més, aquesta 
perspectiva aposta per desenvolupar la capacitat crítica de l’alumne i no considerar-lo com 
un receptor passiu de continguts. 

Com a metodologies formatives es proposa treballar, d’una banda, despertant l’empatia, ja 
que dins de les aules es donen molts rumors i tots nosaltres podem ser-ne víctimes. Així es 
pot analitzar com han aparegut aquests rumors, per què es transmeten, com ens fan sentir 
i, sobretot, com fan sentir els seus protagonistes. Treballar des del teatre pot ajudar a apro-
fundir en les emocions associades a aquestes dinàmiques explorant el contingut emocional 
de les nostres paraules. D’altra banda, no oblidar la part més vivencial. Conèixer de primera 
mà les conseqüències dels rumors en altres persones pot ser la millor manera de despertar 
l’empatia i el respecte mutus. Que joves o infants puguin explicar en primera instància quins 
efectes té sobre la seva vida i emocions ser objectes de prejudicis i rumors por ajudar a des-
pertar una consciència més crítica. 

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

25. Catàleg d’activitats per a centres educatius. Oferta d’accions que es poden des-
envolupar amb els joves, però també amb alumnes de les escoles d’adults, per in-
centivar aquesta reflexió crítica, despertar l’empatia i explorar les emocions. Entre 
les activitats que considerarà el catàleg hi ha: tallers reflexius, teatre, xerrades...

!
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26. Crear jocs antirumors en diferents formats i suports: de rol, d’ordinador, de 
taula.... Eina lúdica i educativa amb la qual els joves puguin, mitjançant el joc i 
sentint-se els protagonistes, entendre els efectes directes de la discriminació com 
a conseqüència dels prejudicis i els rumors. 

27. Accions de coneixement pràctic. Organitzar visites de camp a espais o entitats 
que treballen amb persones de diferents orígens (per ex., casals d’infants amb me-
nors no acompanyats, entitats de treballadors i treballadores estrangers, classes de 
llengua...). Aquestes experiències no han de tenir un caràcter únicament contem-
platiu o explicatiu, sinó sobretot experiencial i d’interacció. 

28. Intercanvi entre alumnes de diferents barris i tipologies. Impulsar espais on 
joves i infants diversos treballen per un objectiu comú, es coneixen mútuament i 
comparteixen interessos. 

C) Formació antirumors per a professionals de l’àmbit educatiu formal i no 
formal

Formació sensibilitzadora per als professionals que treballen en l’àmbit educatiu formal 
i no formal. Aquests poden ser des dels mateixos mestres de les escoles fins als moni-
tors de lleure o menjador, conserges o entrenadors esportius.   

Les accions que des de la Xarxa es puguin emprendre amb l’alumnat difícilment tindran calat 
si no són compartides pels seus referents educatius. Per aquest motiu es considera fonamen-
tal treballar una formació específica amb aquests professionals en dues direccions: una de 
més orientada a sensibilitzar sobre les actituds que tenen davant de la diversitat al seu lloc de 
treball i amb els infants i joves. Cal fer-los conscients que amb la seva pràctica diària poden 
legitimar determinats discursos prejudicials en comptes de fomentar una actitud respectuosa 
i convivencial. D’altra banda, donar coneixements sobre com treballar en la pràctica quoti-
diana, tant a l’aula com a través de l’esport i l’oci, un pensament i una actitud més crítica 
davant d’aquests rumors i prejudicis, i fomentar així el respecte mutu i el valor de la diversitat. 
La manera d’apropar aquesta formació als professionals varia en funció del perfil, però cal 
diferenciar entre la formació reglada, l’ocupacional i la contínua. En aquest sentit, es pot tre-
ballar la incidència en els plans educatius de les universitats, en els cursos ocupacionals de 
monitors o en la formació contínua que s’ofereix des dels centres de recursos pedagògics i 
les escoles d’estiu. 
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Finalment, es planteja la possibilitat d’editar materials per a professionals del medi educatiu 
on trobar recomanacions, dinàmiques, experiències, accions que es puguin desenvolupar 
dins de l’aula o en espais d’oci i esport i que ajudin a combatre els rumors i prejudicis i fo-
mentin una convivència intercultural. Aquesta seria una proposta capacitadora però des de la 
vessant de l’autoaprenentatge, és a dir, on no sigui necessari assistir a un curs específic sinó 
que el professional pugui trobar eines per a la seva pràctica. 

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

29. Incrementar la capacitat d’incidència d’aquests continguts en els programes 
formatius de les universitats. Aquesta actuació pot preveure la possibilitat de 
desplegar assignatures de lliure elecció, però també treballar amb professors uni-
versitaris per incloure alguns d’aquests continguts a les assignatures que impartei-
xen. 

30. Introduir continguts antirumors en la formació contínua i ocupacional dels 
agents educatius. Per exemple, als cursos d’estiu que reben molts d’aquests pro-
fessionals. D’altra banda, les escoles de monitors disposen de mòduls sobre drets 
humans on es podria incloure aquest tipus de continguts. Finalment, també es po-
dria treballar amb les federacions esportives per incorporar a la formació dels en-
trenadors estratègies per fomentar el valor de la diversitat i la interculturalitat fent 
servir l’oci i l’esport com a elements cohesionadors i fomentant el respecte mutu.

31. Guia pràctica d’activitats i accions per a consulta d’educadors. Actualment ja 
hi ha un gran nombre de guies similars. Per tant, no seria únicament crear-ne de 
noves, sinó fer un recull seleccionant aquelles que potser i des de la Xarxa es con-
siderin més adients i de més impacte. D’altra banda, caldria prestar molta atenció 
a la difusió d’aquesta guia i trobar els millors canals per arribar al major nombre 
possible de professionals. Així, la confecció d’aquesta guia hauria d’assolir els se-
güents objectius: prospecció, filtratge i difusió.

32. Oferir formació directament adreçada a professionals de l’àmbit educatiu i 
adaptada a cada perfil, més capacitadora en eines i estratègies per a mestres i 
monitors, més sensibilitzadora per al personal de tracte directe amb el públic (con-
serges, personal administratiu, monitors de menjador...).
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ÀMBIT MITJANS DE COMUNICACIÓ

Aquest àmbit inclou accions encaminades a incidir en les informacions que es difonen des 
dels mitjans de comunicació (MC). Es pot distingir una triple vessant d’intervenció:

(conflictivitat del fenomen, origen com a factor causal, llenguatge tendenciós,...) 

la interacció intercultural. 

Xarxa i les actuacions que se’n deriven. 

Per MC ens referim a aquells que tenen més incidència com a premsa escrita, radiodifusió 
i televisió —tant els genèrics com els propis de Barcelona— però també als MC més locals 

d’altres amb una incidència cada vegada més elevada, com les xarxes socials, els fòrums 
de debat o les cadenes de mailings. 
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

A) Promoció del compromís dels mitjans de comunicació amb la diversitat

Fomentar un discurs més positiu als mitjans de comunicació que visibilitzi espais inter-
culturals reals on la diversitat d’orígens aporta un valor afegit o simplement es viu des 
de la normalitat.
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Els mitjans de comunicació tenen un gran impacte en l’opinió pública i ens els imaginaris al 
voltant la immigració. En aquest sentit, en moltes ocasions s’acostuma a donar una visió ne-
gativa i problemàtica de la diversitat i especialment de la immigració. Més enllà del diàleg i el 
treball conjunt amb els MC, també es poden pensar estratègies que posin en relleu i valorin 
les iniciatives i pràctiques que des de la Xarxa es considerin destacades, tant des del punt de 
vista positiu com negatiu. Així, es considera oportú premiar les bones pràctiques i assenyalar 
i posar en evidència les més perjudicials per la convivència a la ciutat. 

Fer aquest pas implica la necessitat de conèixer amb més profunditat què és i què no és un 
tractament correcte de la informació. Es considera important, doncs, dotar les mateixes enti-
tats de la Xarxa d’eines i coneixement que els permetin detectar males pràctiques i fins i tot 
exercir el dret a denunciar tractes discriminatoris. 

Però el tractament positiu de la diversitat i la immigració passa també per aconseguir equips 
de treball on les persones estrangeres també hi siguin presents i tinguin un paper actiu. Així, 
es proposa incentivar equips de treball interculturals als MC i promoure la participació en 
espais de consulta, debat i decisió.

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

33. Visibilitzar als mitjans de comunicació i de manera positiva els projectes i les 
pràctiques sobre temes de diversitat cultural que es fan a la ciutat. 

34. Rànquing de bones i males pràctiques en el tractament de la informació sobre 
diversitat als mitjans de comunicació.

35. Promoure la participació en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en la Mesa 
per la diversitat de persones d’orígens diversos. 

36. Vigilància i més incidència per fer complir el codi ètic marcat pel CAC. En 
aquesta línia es planteja la possibilitat de fer formació o xerrades a càrrec del fiscal 
d’odi i discriminació a les entitats de la Xarxa per poder exercir aquesta funció de 
vigilància. 
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B) Formació per a professionals dels MC

Formació als professionals dels mitjans de comunicació entorn de la responsabilitat so-
cial que tenen en la difusió i neutralització de prejudicis i rumors, i sobre com treballar 
una visió positiva de la diversitat.

Un tractament correcte i positiu de la diversitat passa per uns professionals sensibilitzats i 
conscients de l’impacte que poden tenir en la convivència a la ciutat. Si bé no hi ha gaire 
confiança en la possibilitat que els professionals de les comunicacions es formin en aquesta 
matèria, es fa molt èmfasi en la necessitat de buscar mecanismes per a la seva capacitació. 
Per tant, més enllà del disseny de la formació en si mateixa, l’èmfasi està a trobar estratègies 
i mecanismes que despertin el seu interès per formar-se en aquests continguts. Es planteja, 
doncs, la possibilitat d’establir convenis i acords.

Com a alternativa a aquesta primera idea es planteja treballar amb les universitats. Atès que 
és difícil treballar amb professionals ja formats, es fa molt necessari treballar amb aquells que 
s’estan formant, i que poden ser bons aliats per a aquesta tasca. 

Accions concretes que es poden desenvolupar en aquesta línia estratègica: 

37. Introduir continguts antirumors en la formació contínua dels professionals. Es-
tablir acords amb entitats i centres que ofereixen formació contínua a professionals 
de l’àmbit de la comunicació per introduir temes relacionats amb els prejudicis i 
rumors (Col·legi de Periodistes, acadèmies, màsters i postgraus...).

38. Acords amb les facultats de periodisme i comunicació audiovisual. Establir con-
venis o col·laboracions amb les universitats per tractar aquests temes amb els fu-
turs professionals. Es considera fonamental començar a treballar la responsabilitat 
social dels MC des de l’aula. 
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C) Estratègia de comunicació de la Xarxa

Establir una estratègia de comunicació que permeti donar a conèixer a la ciutadania 
què està fent la Xarxa i els seus missatges antirumors.

De manera transversal a tots els àmbits, es planteja la necessitat que la Xarxa difongui de 
manera àmplia i efectiva les accions que emprèn i els materials que crea tant entre els ma-
teixos membres de la xarxa com a altres entitats, professionals o administracions. Només així 
s’aconseguirà més impacte i s’aprofitaran en profunditat els recursos i els esforços abocats. 
Així, cal que es doni a conèixer tot el que s’està fent i s’informi de la possibilitat de disposar 
del suport de la Xarxa per a desenvolupar nous projectes. 

39. Elaborar i executar un pla de comunicació general de l’estratègia, que estigui 
conformat per:

— Una base de dades dels col·laboradors existents en l’àmbit dels mitjans de  
     comunicació.

— Canals propis de comunicació (webs, xarxes socials, mailing,...).

— Un calendari estratègic de difusió.

— Etc.

40. Fer més difusió en els mitjans de comunicació de les activitats que s’organitzin al 
voltant dels rumors i prejudicis. L’objectiu és visibilitzar tot allò que ja s’està fent 
dels dels mitjans de comunicació generalistes, no només des d’aquells canals que 
únicament arriben a les persones més sensibilitzades. 

41. Crear una eina que pugui identificar un rumor des de diferents àmbits i des dels 
mateixos ciutadans i ciutadanes. La pàgina web antirumors podria contenir un es-
pai on els visitants poguessin aportar contingut i informació. També es poden tenir 
en compte altres canals com Facebook o Twitter. 
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6. QUADRE D’INTEGRALITAT

Quadre que presenta totes les accions possibles a desenvolupar i les relaciona amb els 
àmbits de treball

Accions a desenvolupar

1. Elaboració d’una Agenda de la Barcelona intercultural 

2. Formació sobre la interculturalització dels espais de trobada 

3. Elaboració d’un Catàleg d’activitats antirumors

4. Millores en el desplegament i l’estratègia de difusió dels cursos i 
de la figura de l’agent antirumors

5. Millores en les formes i continguts dels cursos d’agent antirumors

6. Definició d’una estratègia de comunicació global 

7. Exposicions al carrer

8. Espectacles al carrer

9. Elaboració de materials innovadors que puguin captar l’atenció 
de la ciutadania 

10. Produccions audiovisuals

11. Programa Tot un Mon sobre prejudicis i rumors

12. Campanyes de sensibilització aprofitant canals com MouTV o 
ràdio 

13. Actualització semestral del Manual per combatre rumors i este-
reotips sobre diversitat cultural a Barcelona

14. Elaboració de Rumors de butxaca amb versions adaptades

15. Còmic antirumors Blanca Rosita Barcelona

16. Formació i sensibilització en matèria d’interculturalitat i antiru-
mors adreçada a professionals municipals

17. Formació a cossos de seguretat

18. Formació a càrrecs polítics, assessors i càrrecs de confiança

19. Inclusió de continguts antirumors en les formacions que 
s’ofereixen a les empreses i empresaris

20. Requisit valorable en els processos de contractació d’empreses 
de serveis que treballen per l’Ajuntament de Barcelona

21. Oferta de la formació d’agents antirumors a entitats amb gran 
incidència als barris

22. Oferta de la formació d’agents antirumors a les entitats de nova 
creació

S F E MCÀmbits
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Accions a desenvolupar

23. Elaboració d’un kit de presentació 

24. Jornada participativa amb agents educatius 

25. Catàleg d’activitats dirigides a alumnes de centres educatius 

26. Creació de jocs antirumors en diferents formats i suports 

27. Accions de coneixement pràctic 

28. Intercanvi entre alumnes de diferents barris i tipologies 

29. Increment de la capacitat d’incidència d’aquests continguts en els 
programes formatius de les universitats

30. Introducció de continguts antirumors a la formació contínua i 
ocupacional dels agents educatius 

31. Guia pràctica d’activitats i accions per a consulta d’educadors

32. Oferta de formació directament adreçada a professionals de 
l’àmbit educatiu i adaptada a cada perfil

33. Visibilització als mitjans de comunicació i de manera positiva dels 
projectes i pràctiques sobre temes de diversitat cultural que es 
fan a la ciutat 

34. Rànquing de bones i males pràctiques en el tractament de la 
informació sobre diversitat als mitjans de comunicació 

35. Promoció de la participació en el CAC i en la Mesa per la diversi-
tat de persones d’orígens diversos

36. Vigilància i més incidència per fer complir el codi ètic marcat pel 
CAC

37. Introducció de continguts antirumors en la formació contínua dels 
professionals 

38. Acords amb les facultats de periodisme i comunicació audiovisual 

39. Elaborar i executar un pla de comunicació.

40. Més difusió en els mitjans de comunicació de les activitats que 
s’organitzin al voltant dels rumors i prejudicis.

41. Creació d’una eina que pugui identificar un rumor des de dife-
rents àmbits i des dels mateixos ciutadans i ciutadanes.
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S:  Sensibilització
SF:  Formació
E:  Educació
MC:  Mitjans de comunicació



d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants

Operativa de Dones Pakistaneses

y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e 
Iberoamérica

Honduras y Amigos de Catalunya

Maresme

Plataforma Q’atary Perú

Dosmundosmil

(ASOCDOM)

Comunitari del Besós-Maresme

Aquest Pla d’acció ha estat elaborat pels membres de la Xarxa Barcelona Antirumors
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Gràcia

Andreu

per a Tothom 

Anem per Feina

Educatives de Persones Adultes

Latinoamericanas de Catalunya

(GIM SA FA)

Intercultural d’Associacions

Acción

d’Horta-Guinardó

i La Bordeta

També formen part de la Xarxa BCN Antirumors, 
190 persones a títol individual.
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Per a més informació:
www.bcn.cat/antirumors
www.bcn.cat/plainterculturalitat


