


Eixos del projecte 

Noves Tecnologies Apoderament Sinergies Recerca 



Recerca 
  

La discriminació contra els gitanos i gitanes a 
Barcelona està greument infra-denunciada.  
 
Ens plantegem desenvolupar una aplicació a 
través de la qual les persones podran informar 
sobre situacions d’antigitanisme.  
 
L’aplicació també recollirà dades útils per 
dissenyar polítiques efectives d’ intervenció 
directa.. 
 
 



Noves tecnologies   

Creació d’ una APP per denunciar la quotidianitat 
del racisme” 

Ens ajudarà a millorar la capacitat dels 
agents del consorci en la seva competència 
per conèixer la realitat de la situació amb 
dades recollides de manera directa als barris 
per persones anònimes. 

Fer un ús  alternatiu de la tecnologia. Passem 
de la narrativa de víctima a la d’ agent actiu de 
canvi i denuncia.  

Capacitat de fer una actuació de 
transculturalització i/o replica a altres  llocs  



  Apoderament  

Capacitar un grup d’agents gitanos contra la discriminació, 
que treballaran per augmentar el coneixement entre les 
comunitats gitanes de les lleis o procediments per 
denunciar la discriminació. 
 
 
Capacitar un grup d’agents institucionals contra la 
discriminació amb posicions clau dins de les institucions 
públiques de Catalunya per tal d’implementar discursos i 
accions contra l’antigitanisme de forma proactiva. 



Sinergies 
Crear un consell d’assessorament d’experts gitanos i anti-
discriminació nacionals i internacionals, que avaluaran el 
projecte de forma continuada durant la seva durada. 

3 reunions i assessorament 
permanent,  

Diversitat d’ actors  que  promou l’ aprenentatge 
mutu 

Projecte Bottom-up, del barri fins a la dimensió 
internacional com a valor afegit de la proposta.   



Resultats esperats 

10 barris de Barcelona 

20 gitanos/es com a 
referents als barris 

5 representants d’ 
administracions 

publiques 
involucrats en el 

projecte 

Formació específica per 
gitanos i gitanes als barris i 

per representants A.P 
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NAIS TU QUE 


