
La societat catalana és, per definició, diversa i plural. 
Aquesta diversitat es manifesta de manera constant al llarg 
del nostre dia a dia: ens relacionem, interactuem i 
convivim amb persones de diferent sexe, edat, classe 
social, nacionalitat, etc. 

En els darrers anys, però, la recepció de nombrosos 
contingents de persones immigrades estrangeres ha 
evidenciat, encara més, la naturalesa plural de la població 
catalana. Aquest procés, especialment rellevant pel que fa 
al volum i a la intensitat, s’ha produït de manera 
relativament pacífica, però, malauradament, també s’han 
donat episodis de discriminació, xenofòbia i racisme cap a 
les persones estrangeres, així com també vers altres 
col·lectius i minories.

Lamentablement, però, aquesta situació no és exclusiva de 
Catalunya. Només cal fixar-se, per exemple, en la 
composició de nombrosos parlaments europeus, en què les 
forces polítiques d’extrema dreta han aconseguit un suport 
electoral important, i han condicionat els discursos i les 
polítiques de la resta de formacions. Així mateix, el drama 
de les persones refugiades també ha evidenciat explícites 
pràctiques racistes i discriminatòries.  

Els actors i les formes que adopta avui en dia el racisme 
difereixen de les tradicionals. Ja no es parla de racisme 
sobre la base exclusiva d’argumentacions biològiques o 
culturalistes, sinó que el racisme amplia la seva base 
expansiva, i es transmet socialment mitjançant el 
llenguatge, discursos i pràctiques polítiques, mitjans de 
comunicació, xarxes socials, etc. No en va, el racisme és 
una pràctica socialment construïda.

Per tot plegat, aquesta edició dels Debats pretén posar 
sobre la taula anàlisis i arguments que ens permetin 
identificar formes explícites i implícites de racisme, així 
com també eines que ens permetin lluitar contra la seva 
propagació. 

Objectius
Aportar nous marcs teòrics i conceptuals per analitzar 
la societat i les pròpies pràctiques d’intervenció social.

Generar coneixement a partir de posar en comú 
experiències d’intervenció social.

Oferir un espai de transversalitat entre els àmbits 
acadèmic, professional i del món associatiu de base.

Trencar la separació entre acadèmia (producció de 
coneixement) i pràctica (producció d’experiències).

Vincular la pràctica del Treball Social i de la intervenció 
social en general a les transformacions i esdeveniments 
socials contemporanis.

http://debatstreballsocial.wordpress.com/
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Organitza:

Amb la col·laboració de:



Presentació i conducció
Carles Serra, Universitat de Girona

Racisme subtil en el 
discurs polític
Gema Rubio Carbonero, investigadora del 
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre 
Immigració, Universitat Pompeu Fabra.

La Xarxa antirumors, 
una experiència a Barcelona
Lola López, Comissionada d'Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat de 
l’Ajuntament de Barcelona i formadora 
d'Agents Antirumors.

Estratègies de defensa de drets 
humans davant el racisme 
institucional
Andrés García Berrio, advocat i membre 
d’Irídia - Centre per la Defensa dels Drets 
Humans i de Tanquem els Cies.

Destinataris
Professionals de la intervenció social i educativa 
(treball social, psicologia, educació social, 
pedagogs, etc.), estudiants, investigadors, 
docents, món associatiu i públic en general.

Certi�cació
Es lliurarà certi�cat d’assistència als 
participants a totes les sessions.

Crèdits de reconeixement 
acadèmic
Activitat de reconeixement acadèmic 
per la Universitat de Girona i la UNED 
(0,5 crèdits ECTS).

Objectius
Aportar nous marcs teòrics i conceptuals per analitzar 
la societat i les pròpies pràctiques d’intervenció social.

Generar coneixement a partir de posar en comú 
experiències d’intervenció social.

Oferir un espai de transversalitat entre els àmbits 
acadèmic, professional i del món associatiu de base.

Trencar la separació entre acadèmia (producció de 
coneixement) i pràctica (producció d’experiències).

Vincular la pràctica del Treball Social i de la intervenció 
social en general a les transformacions i esdeveniments 
socials contemporanis.

DEBAT 1

Inscripció Gratuïta
Cal omplir formulari a: 
http://debatstreballsocial.wordpress.com/ 
�ns el 29 de febrer de 2016.

3 de març de 2016
Presentació i conducció
Xavier Casademont, Universitat de Girona

Islamofòbia de gènere: a la cruïlla 
del racisme i del sexisme 
Brigitte Vasallo, escriptora i activista contra 
la islamofòbia.

La ultradreta: del neofeixisme a la 
islamofòbia 
Xavier Casals, doctor en història, Facultat de 
Comunicació de la Universitat Ramon Llull. 
Té un blog sobre extremisme i democràcia 
(http://xaviercasals.wordpress.com) 

El rostre ocult de l'Europa 
"civilitzada"
Mostafà Shaimi, recerca en racismes i 
membre de l’Espai Antiracista Salt Girona.

DEBAT 2

10 de març de 2016
Presentació i conducció
Pere Cortada, tècnic d’Immigració, 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Generalitat de Catalunya.

El crit silenciós de la víctima
Anna Quintanas, Departament de Filosofia, 
Universitat de Girona.

També contribueixo des del meu 
lloc de treball
Adama Boiro, ciutadana d’origen senegalès 
resident a Catalunya fa 23 anys, mediadora 
comunitària.

Una mirada crítica a les polítiques 
migratòries europees. 
Mobilitzar-se des de la base
Anna Palou, membre de Stop Mare Mortum.

DEBAT 3

17 de març de 2016
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