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Context: 
L’aposta per la interculturalitat   
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Dos models: multiculturalitat vs. interculturalitat 
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DE DRETS I 



 

Marc de treball: Pla BCN Interculturalitat 

 

Objectius principals del Pla BCN Interculturalitat: 

• Definir una estratègia per a la ciutat de Barcelona que 
abordi el repte de la diversitat des d’un punt de vista 
intercultural 

• La proposta transversal a totes les propostes del Pla 
consisteix a fomentar i enfortir la interacció entre 
individus 
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L’elaboració del Pla BCN Interculturalitat 

 

2009: Procés participatiu 

• Pregunta: Quins factors dificulten la convivència en la 
diversitat? 

• Hi van participar més de 3.000 persones de diferents 
àmbits i barris de la ciutat de Barcelona 

 

2010: Implementació del Pla BCN Interculturalitat 

• Primera acció: Estratègia BCN Antirumors 
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2.  
L’Estratègia BCN Antirumors   
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Què és l’Estratègia BCN Antirumors 

 

És una estratègia comunicativa, d’acció social, preventiva i 
territorialitzada per combatre els rumors i estereotips 
sobre diversitat cultural. 

El seu objectiu és afavorir la convivència intercultural a través 
de: 

• Desmuntar i aturar amb informació i sensibilització els 
rumors i estereotips que afecten la convivència 

• Prevenir la propagació de nous rumors i la creació 
d’estereotips, prejudicis i actituds discriminatòries 

• Facilitar la interacció positiva entre persones que 
pertanyen a diferents col·lectius 
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Principals eixos de treball de l’Estratègia BCN Antirumors 

 

 

 Comunicació.- Mitjans de comunicació,                       
internet i xarxes socials 

 Participació.- Xarxa BCN Antirumors 

 Sensibilització.- materials informatius, recursos formatius 
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 L’EIX DE LA COMUNICACIÓ 

 

Entesa com una acció 

• Foment d’espais de trobada i diàleg 

• Difusió de dades i arguments 

• Sensibilització a agents comunicatius (mitjans)  

• Ús de xarxes socials i internet 
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 L’EIX DE LA COMUNICACIÓ 

 

Entesa com una actitud 

• Ús d’un estil comunicatiu que no imposa, proposa 

• Voluntat de generar reflexió des d’una altra mirada 

• Aposta pel diàleg i la conversa des de l’horitzontalitat:  

– La ciutadania no és simple receptora d’un missatge 
institucional. 

– La ciutadania entesa com a agent activa, participativa i 
decisòria en el procés 
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 L’EIX DE LA PARTICIPACIÓ:                                               

LA XARXA BCN ANTIRUMORS 

 

 

Objectius transversals: 

• Establir col·laboracions amb sectors estratègics 

• Territorialitzar les accions 

• Treballar la multidireccionalitat dels rumors 
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 L’EIX DE LA PARTICIPACIÓ:                                                 

LA XARXA BCN ANTIRUMORS 

 

Setembre 2015:  

• 477 entitats membres (entre elles, l’Ajuntament de 
Barcelona) + 403 persones a títol individual 

• Disseny Pla d’Acció 2015-2019 / Pla d’Acció 2012-2014 
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 L’EIX DE LA SENSIBILITZACIÓ 

• Materials informatius de sensibilització 

• Catàleg d’Activitats antirumors 
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http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/blanca-rosita-barcelona
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/cataleg-de-activitats-antirumors
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/cataleg-de-activitats-antirumors


 

 L’EIX DE LA SENSIBILITZACIÓ 

• Formació antirumors 

– Eina de sensibilització 

– Eina pràctica 

– Dirigida a la ciutadania en general 

– Adaptable al territori i a diferents àmbits professionals 
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ESTRATÈGIA ANTIRUMORS I CIUTADANIA 

 

A través de les seves eines i la seva filosofia participativa, 
l’Estratègia BCN Antirumors aspira a fer una ciutadania 
activa, crítica i responsable amb la convivència 

 

AGENTS ANTIRUMORS 

Què és? 

Què fa? 

Jo puc ser agent antirumors? 
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3.  
L’Estratègia BCN Antirumors, 
avui: reptes i propostes   
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ESTRATÈGIA CONSOLIDADA EN EVOLUCIÓ PERMANENT 

 

Cap a on volem anar? 

• Territorialització de les accions antirumors 

• Diversificació de la Xarxa BCN Antirumors 

• Potenciar i millorar la dinamització interna de la Xarxa 
BCN Antiumors 

• Del rumor cap a l’antiracisme: del rumor com a objectiu al 
rumor com a símptoma.  
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+INFORMACIÓ 

 

www.bcn.cat/antirumors 

www.bcn.cat/interculturalitat 

 

Facebook: BCNAccioIntercultural 

Twitter: @BCNAntirumors  
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http://www.bcnantirumors.cat/
http://www.bcn.cat/interculturalitat



