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1 MINUT DE SILENCI 

PER LES VÍCTIMES DE L'ATEMPTAT
 TERRORISTA ISLAMÒFOB 

DIVENDRES 15 DE MARÇ 2019



PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL MÓN EN ELS ATACS DE 
NOVA ZELANDA

- Els mitjas de comunicació no han fet eco 
d’aquesta notícia (com vegades anteriors) 

- No se l'anomena atemptat TERRORISTA
- L’autor ACUSAT d'assassinat, en comptes de 

terrorista?
- Morts o assassinats?
- Policia i agències d'intel·ligència centrades 

només en investigar possibles atemptats 
islamistes i ignorar el creixement de 
l'extrema dreta.

- No s’han vist grans manifestacions ni 
condemnes com si fos un atemptat contra 
persones blanques 

PARTICIPACIÓ DIVERSA



Quins factors positius /negatius creus que influeixin en la 
participació diversa del teu entorn?

Escriu un positiu 

i

 un negatiu.



La participació és igual per tothom?

Hi ha col·lectius tradicionalment exclosos de la participació, que per les seves 
característiques tenen dificultats o plantegen condicionants específics a l'hora d'accedir 

a una participació plena en la vida política i social a la ciutat.

La participació ciutadana, entesa com a mecanisme de construcció de democràcia 
activa, ha de reflectir la diversitat existent a la ciutat.

Ha de ser un procés obert, amb capacitat de pensar en noves 
formes i mecanismes per fer front a les dificultats.



QUAN PARLEM D’UNA PARTICIPACIÓ DIVERSA?

- Persones immigrades estrangeres, en situació regular o irregular

- Persones espanyoles amb origen cultural divers, especialment població jove

- Poble gitano

- Les persones amb discapacitats i diversitats funcionals

- Diversitat religiosa i conviccions

- Altres contextos o identitats culturals



MÓN/S ÀRAB/S



PAÏSOS MUSULMANS



CONFUSIÓ ENTRE ISLAM i CULTURA

● L’islam NO només és àrab

● Hi ha diversitat de contextos i formes d’opinió

● Les pràctiques culturals tenen més pes que la pròpia religió

● Freqüentment hi ha contradicció entre el que és religiós i el 
que és cultural

● Poc coneixement sobre què és l’Islam: el context sociopolític 
deriva en una interpretació diferent de l’Islam. L’islam no és 
monolític.



QUÈ ÉS LA PARTICIPACIÓ DIVERSA? 

"Participar és més que assistir o estar present, encara que això sigui una 
condició necessària perquè es produeixi la participació. Participar és tenir o 

prendre part, intervenir, implicar-se [.] Suposa, en conseqüència que la 
"presència" és activa, comprometent a la persona, en major o menor mesura."

Fernando de la Riva (2000),
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Participació diversa activa

Un procés dinàmic, inacabat i transversal que promou la implicació de temes, 
persones o col·lectius amb visions,  orígens  i contextos culturals diversos en els 
diferents espais, en els canals de participació existents o nous àmbits 
d’autoorganització. 

La participació diversa implica teixir xarxes a diferents nivells i àmbits d’acció, 
com són el veïnal, l’associatiu, l’educatiu, el polític, l’institucional, el cultural, el 
laboral, el sindical o el de mitjans de comunicació, entre d’altres.
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HIPÓTESIS DEL PAÍS D’ORIGEN
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Factors importants per facilitar la participació 

- Disponibilitat de recursos, que inclouen el temps, els diners, el coneixement i 
les xarxes.

- Moltes persones d’origen divers tenen menors nivells d'ocupació, ingressos i 
estabilitat econòmica, el que pot fer que sigui més difícil participar en 
activitats polítiques.

- que algunes persones d’aquest col·lectiu poden no tenir els coneixements 
lingüístics necessaris per a poder participar de manera efectiva i

- Les barreres de l'idioma pot fer que sigui més difícil l'accés a la informació 
sobre com participar i expressar les seves opinions polítiques.
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Exemple de participació: 8M

En les últimes manifestacions al 8M

- Som dones lliures vestim com volem
- Sóc feminista, sóc diversa
- Les teves prohibicions no em fan més 

lliures
- No colonitzis la meva diversitat



Un 8M a la Plaça Sant Jaume….





Bloc feminista racialitzat

Persona racializada: cuerpos que sufren 
de violencia RACISTA, ya sea por acento, 
religión, costumbres, etc.

Feminisme blanc: model de feminisme 
hegemonic que només mira pels interesos 
d'algunes dones, que desde el privilegi de 
ser dones blanques que es beneficia d'un 
sistema supremacista
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    El jovent català d’origen divers

Crisis d’identitat
Joves immersos en dues cultures, on no acaben d’encaixar en cap d’elles.
Som d’aquí o d’allà?
Nosaltres-ells?

Integració?
Tot i ser ciutadans autòctons i haver nascut aquí, encara se’ls demana que s’ integrin. Així, apareixen 
dos tipus de reivindicacions:
● D'una banda, exigeixen el dret a formar part de la societat ja que se senten discriminats, però no 

reivindiquen i se senten marginats.
● De l'altra, reivindiquen el legítim dret a comportar-se com musulmans, el dret a ser diferents



COM PODEM AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DIVERSA? 

● RECONEIXENT que cada organització té una visió pròpia, amb privilegis de diversos tipus que 
condicionen interessos, formes de fer i pensar en relació a com es posen en marxa les iniciatives i 
projectes. Això implica revisar críticament la diversitat i la composició de l’organització. 

● TENINT EN COMPTE horaris, llengües, llenguatges, responsabilitats familiars, espais de cura, 
d’accessibilitat i formats més adients per als diversos públics. 

● APLICANT la perspectiva intercultural, de gènere, antiracista, intergeneracional amb perspectiva 
interseccional a l’hora de definir i executar les accions. 

● ADAPTANT-SE constantment a les necessitats del context i les persones. Els espais i processos 
participatius es configuren i s’han de reestructurar de forma conjunta i continuada, de forma pràctica i 
experimental per tal de posar en marxa idees i noves formes de fer amb l’objectiu d’arribar a nous 
públics. 
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● FENT XARXA, contactant amb diversos nodes de participació i teixint vincles en diferents àmbits que 
facilitin coneixement mutu i interaccions positives a nivell comunitari i a la ciutat, respectant i aprofitant 
els espais de participació ja existents.

● VISIBILITZANT col·lectius minoritzats o racialitzats, temes i realitats diverses promovent espais nous 
o no reconeguts amb l’objectiu d’aglutinar els interessos i necessitats transversals: ocupació, 
habitatge, educació, salut, lleure, entre d’altres.

● COMPRENENT que no totes les persones volen o poden participar de les nostres iniciatives. La 
participació ha de ser significativa per les seves vides. L’objectiu és que totes les persones se 
sentin convidades sense entrar a valorar negativament la falta de participació. 

● AUTOAVALUANT permanentment el nivell i tipus de participació que s’assoleix en les activitats. 
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COM PODEM AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DIVERSA? 



- Comunicació oral:
- Intèrprets de la llengua de signes.
- Subtitulació en directe.
- Audiodescripció.
- Amplificació de so.
- Bucles magnètics.

- Comunicació escrita:
- Lectura fàcil.
- Braille.
- Traducció a llengua de signes.
- Audiosubtitulació.

COM PODEM AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DIVERSA? 
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Alguns obstacles de la participació diversa
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Islamofòbia odi cap a l'islam i cap a les persones 
musulmanes o llegides com musulmanes, basat en 
un prejudici sobre una dimensió única del que és 
l'islam i el que és ser musulmà. La islamofòbia i els 
seus indicadors porten dècades fixats i reconeguts 
internacionalment a partir de l'informe 
Runnymede (1997). "

La islamofobia
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ISLAMOFOBIA DE GÈNERE

Actituds xenòfobes i islamòfobes 
que es barregen amb discursos 

sexistes i misògins que oprimeixen, 
discriminen i s'acarnissen doblement 

amb les musulmanes que en els 
musulmans.

Purplewashing [rentat violeta]: 
la utilització dels drets de les dones per justificar la violència sobre algunes dones.



CASOS PRÁCTICS

¿HI HA ALGUN CAS QUE T’INQUIETI?

PARLEM-HO ENTRE TOTS/ES
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GRÀCIES PER L’ATENCIÓ 


