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SIGLES, ACRÒNIMS I TERMES ESPECÍFICS

IG: Instagram 

FB: Facebook 

TW: Twitter

DM: Missatge directe/privat. De l’anglès «direct message» es un missatge directe privat, apareix a la safata privada i 
només el pot llegir la persona a la qual va dirigit.

Snap: És la publicació, el contingut que es crea a la xarxa social Snapchat. 

Instagramer: Persona que es fa famosa creant contingut a la xarxa social Instagram.

Youtuber: Persona que es fa famosa creant contingut a la xarxa social You Tube.

Tik toker: Persona que es fa famosa creant contingut a la xarxa social Tik Tok.

Follower: Anglicisme. La seva traducció al català és seguidor. Persona que segueix els continguts (publicacions) d’una 
altra. 

Meme: Al llibre «El gen egoista», el seu autor, Richard Dawkins, crea el terme «meme». Fa referència a la unitat mínima 
de transmissió de la cultura, fets que es repliquen en la cultura de forma massiva i intergeneracional. En el context 
d’internet «meme» fa referència a una idea, un concepte, o situació que s’expressa mitjançant medis visuals com un 
dibuix o una fotografia.

Fake news: Anglicisme. Traducció literal «notícia falsa», Contingut que pel seu format simula ser una notícia però la 
informació donada no és verídica ni està contrastada.
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PRESENTACIÓ

Enfrontar-se als discursos d’odi en línia al costat del 
nostre alumnat és, com afirma l’expressió popular, «obrir 
la caixa de Pandora». Una expressió que evoca al mite 
grec advertint-nos que el millor seria no «treure» el tema. 

La «Caixa de Pandora» narra la llegenda d’una dona 
prou valenta per obrir-la. En el seu interior es trobà, al 
costat de l’esperança, tots els mals del món. Entre les 
funcions que tenen els mites una és alliçonar. Pandora, 
com a tantes altres narratives misògines occidentals, 
representa l’estereotip de dona amb desitjos inconteni-
bles, el seu afany per investigar és caricaturitzat com a 
capritx i els resultats de la seva acció el desencadenant 
de tot mal. Tanmateix, una lectura feminista ens parla-
ria d’una Pandora intrèpida, moguda per la voluntat de 
saber que s’atreveix a desobeir Zeus, creador dels mals 
que guardava la caixa.

Aquesta guia que obres aborda la prevenció i actua-
ció davant del discurs d’odi en línia a plataformes com 
Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok i Twitter com a 
mitjà de difusió i altaveu. 

Està adreçada a professionals de l’educació que 
treballin amb alumnat del segon cicle d’Educació Secun-
dària Obligatòria, alumnat d’educació no formal i sempre 
considerant el nivell, adreçada a persones majors de 
quinze anys.

Obrir aquest tema generarà diferents escenaris al 
teu alumnat i ben segur que no serà bufar i fer ampolles. 
Rebuig, negació, acceptació, sorpresa, felicitat. Totes les 
emocions seran benvingudes si hi ha una voluntat de 
canvi i aprenentatge comú.

Les dades indiquen la urgència de fer-ho. Al maig de 
2020 OBERAXE (Observatori del Racisme i la Xenofò-
bia Espanyol) va iniciar una de las monitoritzacions del 
discurs d’odi en línia com a resposta a l’assetjament que 
la comunitat asiàtica espanyola estava rebent arran de 
la propagació del virus COVID19. «Memes» i «fake news» 
van començar a inundar els nostres dispositius cercant 
un boc expiatori. 

Segons l’últim informe d’OBERAXE, el nombre de 
continguts amb discurs d’odi identificats i comunicats a 
les plataformes Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i 
TikTok durant aquest període ha estat de 704. Un incre-

ment del 16% respecte al butlletí bimensual anterior (1 
juliol - 31 d’agost 2021).

Hem de tenir en compte que els 704 casos només 
representen els detectats i comunicats per OBERAXE, 
no el total de missatges amb discursos d’odi propagats 
durant aquell període a les xarxes socials, que, malaura-
dament, serien molt més.

És urgent acompanyar a persones joves que podrien 
ser potencials víctimes, creadores de contingut, difuso-
res o meres espectadores passives.

Estimular la seva participació activa a les xarxes 
socials i dotar-les d’eines preventives que els ajudin a 
protegir-se ajudarà a generar una ciutadania crítica i 
democràtica.

L’espai «off line» i «on line» representen dues esferes 
permeables. L’odi del primer troba un amplificador en 
el segon. L’odi del segon aliena les accions directes 
físiques en el primer.

Les xarxes socials, mostren un espai on mostrar-nos, 
connectar-nos, expressar inquietuds, reflexions, assoli-
ments i trobar persones amb qui debatre i intercanviar 
idees. Però, com en tot espai d’interacció, l’odi aguaita 
cap a identitats subjugades històricament. Els insults 
a la via pública, l’humor de denigració, les pintades als 
murs, les amenaces a la bústia de correu, han trobat al 
món virtual un espai on multiplicar-se exponencialment. 

Aquest escenari dibuixa un context molt cru per als 
qui són víctimes del discurs d’odi. Misogínia, capaci-
tisme, homofòbia, racisme, xenofòbia, antigitanisme i 
islamofòbia campen a gust des de perfils virtuals, nor-
malment amagats darrera pseudònims que dificulten la 
seva detecció i l’articulació de conseqüències. 

Qui és susceptible de patir-lo, el ciberespai represen-
ta un entorn especialment de risc perquè funciona 24/7 
on la dimensió espai temporal no suposa cap límit per a 
la persona fustigadora.

Qui crea i difon els continguts d’odi es troba en 
una posició on conflueix l’odi més conscient i l’acció 
de «compartir sense verificar fonts» més inconscient i 
característica de la difusió de continguts en línia.
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És un error pensar que les xarxes socials són un 
univers paral·lel. Operen com una extensió més de la 
vida «física» i les conseqüències són reals. Pensem que 
no tenen res a veure amb allò tangible, però, són allò 
tangible.

Castells (2005) el va conceptualitzar com a «espai de 
flux», un entorn en el qual hi ha una ambivalència entre 
la contigüitat física dels cossos i les xarxes globals on 
construïm la nostra experiència subjectiva de la realitat. 

En un món on les fronteres entre allò virtual i allò 
analògic són cada vegada més difuses, per no dir, direc-
tament inexistents, la prevenció i actuació enfront dels 
discursos d’odi és una tasca tremendament complexa. 
Demana generar accions adaptades als seus codis de 
comunicació i difusió vàlides per intervenir al seu con-
text.

Episteme Investigació i Intervenció Social pretén, 
amb aquesta guia, facilitar informació pràctica i mesu-
res accionables que siguin fàcilment aplicables en la 
idiosincràsia dels centres educatius. Coneixem el seu 
funcionament, la voràgine interna de temps, calendaris, 
problemes, i el que suposa lidiar amb centenars d’es-
tudiants diàriament. Això fa que les guies, si realment 
volen ser aplicades en aquest context, s’hagin de fer 
accessibles i flexibles entre el reduït temps amb què 
compten els professionals de l’educació per abordar 
aquests temes dins del currículum acadèmic. 

Els exercicis i la informació estan pensat per acom-
panyar l’alumnat durant tot el curs, apropant espais per 
al debat i la reflexió que puguin anar trobant-se durant 
l’any escolar i que no suposin, dins dels límits possibles, 
una càrrega extra, sinó una oportunitat dinàmica per a 
revisar-se i desconstruir-se.

Desitgem que aquesta guia aporti llum i permeti que 
més persones decideixin tenir un paper actiu en l’elimi-
nació dels discursos d’odi al nostre món virtual, fent d’ell 
un espai amable, segur i realment democràtic. 

Per a totes aquelles persones que són, a dia d’avui, 
objectiu dels discursos d’odi, desitgem de tot cor que 
aquesta guia ens permeti aportar el nostre granet de 
sorra per ajudar-les.
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BLOC I: NOCIONS BÀSIQUES 

Aquest bloc et permetrà tenir uns coneixements bà-
sics sobre com funciona una de les estructures socials 
més complexes: el racisme. A més, facilitem unes bases 
destinades a preparar el teu alumnat tant a nivell emo-
cional com d’aprenentatges bàsics relatius al discurs 
d’odi en línia.

BLOC II: EL DISCURS D’ODI EN L’ERA DIGITAL

Aquest bloc és central a la guia. Aborda com funcio-
na el discurs d’odi en contextos digitals.

Per facilitar la lectura hem distribuït la informació en:
 
•  Conèixer: Informació rellevant sobre el tema que 

tractem.
•  Reflexionar: Un espai per a la reflexió i el pensa-

ment sobre el contingut que acabem de conèixer.
•  Actuar: Unes indicacions sobre com procedir per 

tema abordat.
•  Practicar: Activitats pràctiques que ens permetin 

treballar els continguts amb el nostre alumnat.

BLOC III: 

Una guia de prevenció i actuació enfront del discurs 
d’odi requereix un apartat per connectar-nos i connectar 
el nostre alumnat amb instagramers, Youtubers, recursos 
en línia, pàgines de FB, IG i altres comunitats en línia 
que treballin i siguin activistes contra els discursos d’odi.

No emetre ni difondre discursos d’odi, deixar la 
passivitat quan som espectadores i donar el pas a ser 
activistes en el nostre món virtual requereix un exercici i 
una consciència contínua. 

Socialitzar i fer comú l’experiència si hem estat 
víctimes del discurs d’odi, té un efecte reparador. La 
violència emesa a través del discurs d’odi és sistèmica i 
estructural, no és un cas aïllat. La denúncia jurídica, so-
cial i moral és una via per reparar-ho. L’apoderament, la 
unió comunitària, les cures, l’aprenentatge i l’orgull són  
també pilars fonamentals per enfrontar-se a un discurs 
que tal vegada no desaparegui mai.

Pretenem en aquest bloc que el nostre alumnat 
s’exposi a continguts de qualitat anti-discursos d’odi i 
que els integrin dins la seva quotidianitat virtual. Que 
es connectin amb altres narratives contra-discursives 
alimentant un imaginari social transformador. 

QUÈ HI TROBAREM?

L’estratègia per a la prevenció, actuació i acompanya-
ment davant del discurs d’odi en línia té quatre pilars:

•  Acceptació: Coneixerem els conceptes bàsics 
sobre discursos d’odi i des d’on podem enfron-
tar-los.

•  Prevenció: Facilitarem indicacions per activar les 
funcions habilitades a cadascuna de les xarxes 
socials per bloquejar contingut i perfils no desi-
tjats, al costat d’altres estratègies per reduir la 
recepció potencial de contingut d’odi.

•  Reacció: Explicarem com reaccionar si som vícti-
mes o espectadores del discurs d’odi en línia. 

• Empoderament: Quan experimentem l’odi podem 
atribuir-lo a factors personals i individuals. Ens 
cal connectar amb iguals, socialitzar el dany i 
prendre consciència de que no som un cas aïllat. 
El tercer bloc el destinem a connectar com cibe-
ractivistes i comunitats mobilitzades contra els 
discursos d’odi en línia.

 
DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS

Hem dividit la guia en tres blocs més la presentació 
que estàs llegint. Els blocs tenen una evolució en el 
nivell d’aprenentatge.
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CONSIDERACIONS ÈTIQUES

• Començar a treballar la prevenció dels discursos 
d’odi requereix també el ferm compromís de dis-
posar de mitjans i suport per donar recolzament a 
una persona que hi hagi o estigui sent víctima.

• Ens hem d’assegurar que mantenim un clima de 
respecte en totes les sessions.

• Hem d’evitar comentaris que senyalin a aquelles 
persones que han estat o, que intuïm, podrien ser 
potencials víctimes del discurs d’odi a les xarxes 
socials.

• Iniciarem totes les sessions avisant que els 
continguts a treballar són sensibles. Promourem 
l’anonimat de l’experiència narrada per les perso-
nes afectades si així ho desitgen.

• Evitarem, sempre que sigui possible, entrar en de-
bats directes amb l’alumnat que puguin donar peu 
a situacions conflictives (negacionisme/banalit-
zació del discurs d’odi). Per a això reconduirem 
el debat a la resta de la classe interpel·lant-los: 
Esteu d’acord amb el que diu? Creieu que sempre 
és veritat?

• Tu coneixes al teu grup. Planteja situacions que s’ 
adaptin a la seva realitat i el seu context especí-
fic. 

• Anima a la participació del teu alumnat, però, 
respecta si determinades persones prefereixen 
no parlar del tema. Podrien haver estat víctimes 
i estan en el seu dret de no exposar-se davant la 
resta. 

•  L’experiència de treballar amb centenars de joves 
ens indica que, si l’entorn és segur i confortable, a 
poc a poc compartiran les seves experiències. 

Tingues paciència. 

Comencem. 
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BLOC I:
NOCIONS BÀSIQUES PER POSAR-SE

LES ULLERES ANTIODI

Pàg. 10EpistemeSocial.org  ↗ ↑ inici

https://www.epistemesocial.org/


ELS PRIVILEGIS
→ CONÈIXER

Per començar a parlar de discurs d’odi és fonamental 
que, en primer lloc, pensem quin entorn ho possibilita i 
quina posició ocupem en ell.

Malauradament totes les persones podem ser vícti-
mes d’assetjament, o amenaces en línia . Una persona 
la pren amb nosaltres i decideix increpar-nos o ame-
naçar-nos, la gravetat depèn del grau.

Tanmateix, les persones receptores de discurs d’odi 
ho són perquè pertanyen a categories que històrica-
ment s’han vist privades de drets com les dones, les 
persones racialitzades, les persones migrants, aquelles 
que pertanyen al col·lectiu LGTBIQ, creients d’una religió 
minoritària o persones amb algun grau de discapacitat.

El contingut d’odi del missatge ho és perquè el seu 
discurs es dirigeix a aquesta categoria social històri-
cament subjugada.

Més endavant desenvoluparem aquest tema. En 
aquest punt la part important és comprendre quin paper 
tenim dins del discurs d’odi i de com els nostres privi-
legis augmenten o disminueixen la probabilitat de ser 
víctimes de discursos d’odi.

L’autora Peggy McIntosh coneguda activista antirra-
cista als anys 80 va desenvolupar un concepte fonamen-
tal per endinsar-se en la desarticulació dels discursos 
d’odi: ser conscients del «privilegi blanc».

El privilegi blanc assenyala com alguns trets feno-
típics (pell blanca, cabell llis, ulls rodons) però també 
dades com els cognoms o la fe que professi la nostra 
família, ens donen un avantatge per defecte en néixer.

Alguns dels privilegis que va assenyalar als vuitan-
ta i que encara són vigents:

Si hagués de mudar-me, puc estar bastant segur/a 
de llogar o comprar un habitatge en una àrea, que puc 
pagar i en la qual m’agradaria viure. RECOMANEM QUE 
S’IMPRIMEIXI, REPARTEIXI I DEBATI l’article d’aquest 
estudi per part de l’entitat Broll Sccl on evidencien el 
racisme com a privació del dret a l’habitatge a Catalun-
ya. (click a l’enllaç) 

Puc anar de compres sense acompanyant la major 
part del temps, amb la seguretat de que no em seguiran 
ni m’assetjaran. Clicant l’enllaç pots trobar un exemple 
recent. RECOMANEM QUE S’IMPRIMEIXI, REPARTEIXI 
I DEBATI.

Aquesta autora assenyalava que totes les persones 
tenim uns privilegis o altres que ens fan la vida més fàcil. 

És fonamental que en siguem conscients per com-
prendre la base dels discursos d’odi fonamentats en el 
racisme, la gitanofòbia, la islamofòbia i altres formes de 
discriminació per origen.

Només evidenciant que hi ha uns trets fenotípics 
que fan la vida més fàcil serem capaços d’entendre de 
quina manera tenir-ne d’altres te la fa més difícil.

IL·LUSTRACIÓ 1: Peggy Mcthington
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→ REFLEXIONAR

SI PERTANYS A UNA 
CATEGORIA PRIVILEGIADA: 

És possible que entre el teu alumnat, o si és la 
primera vegada que llegeixes aquest concepte i si ets 
una persona blanca, experimentes sensacions de rebuig 
i fins i tot confusió. Tu ets una persona blanca però no 
has triat pertànyer a la categoria social de l’opressió i et 
sents més del costat dels oprimits. Ser conscient del pri-
vilegi és utilitzar-lo per no callar-se davant la presència 
d’injustícies socials. Aprofitar aquest espai per prendre 
partit en situacions de discurs d’odi en línia que estiguis 
veient.

Recentment la sociòloga Robin DiAngelo (2020) 
després de 20 anys donant formació a institucions pú-
bliques, empreses i centres educatius per comprendre el 
racisme, ha creat i desenvolupat el concepte de «fragili-
tat blanca».

Ella, com a dona blanca teoritza sobre la raça i es-
pecíficament sobre la complexitat de parlar del tema del 
racisme amb persones blanques. 

La «fragilitat blanca» és la capacitat limitada per en-
tendre el racisme no com quelcom que fan «les persones 
dolentes» sinó com un entramat d’actituds, accions, afir-
macions, prejudicis i estereotips que totes les persones 
podem dur i duem a terme.

Comprendre-ho des de l’arrel i entendre’ns com a 
racistes en un entorn que ho és estructuralment , és el 
primer pas per a ser capaços d’enfrontar-se al discurs 
d’odi des de les seves bases.

QUÈ VOL DIR AIXÒ DE ESTRUCTURALMENT 
I SISTEMÀTICAMENT?

L’estructura social: l’educació, la família, les lleis, 
les empreses, són part d’una cultura que reprodueix 
un comportament. Podríem veure alguna cosa així com 
«patrons comuns». Per exemple, que als llibres o a les 
pel·lícules comercials que veiem reprodueixin una visió 
estereotipada de les persones negres, per exemple, do-
nant-los papers principalment de delinqüents, proxene-
tes, treballadores sexuals, exemplificaria que el cinema 
és racista. Això no vol dir que no puguin fer aquestes 
interpretacions, sinó que si sempre és el mateix rol i no 
hi ha altres alternatives: advocats, fruiters, malabaristes, 
la visió que es reprodueix a l’imaginari col·lectiu és la 
normalització de que ser negre és ser això, un paio mal-
vat que fa coses tèrboles. 

Per no parlar de les conseqüències directes d’aquest 
racisme. Tal i como denuncia el col·lectiu «black view» 
agrupació d’actors i actrius negres (a l’apartat corres-
ponent de connexió amb col·lectius tindrem la direcció 
del seu compte de IG) si com a professional et trobes 
amb un paper tan limitant les possibilitats de treballar es 
redueixen considerablement. És a dir, racisme al cinema 
és que per ser una persona negra estadísticament tinguis 
menys possibilitats de fer la teua feina.

Quan es diu d’un fenomen social que és sistemàtic, 
es fa referència a que no es tracta d’un cas aïllat sinó 
que té un patró comú que es reprodueix i on es podrien 
agrupar les experiències.

Agafem per cas que una companya a qui li diuen, per 
exemple, Sara. Ella ens explica que quan era menuda, a 
l’escola, li van dir que tornés al seu país quan van veure 
al seu pare (negre) un dia quan l’arreplegava de l’escola. 
Tot i que el seu pare és de Madrid els altres companys 
assumeixen que és immigrant pel fet de ser negre. Quan 
Sara, ja adulta, parla amb altres companyes racialitzades 
del seu mateix poble i aquestes li expliquen històries 
similars troben que això és sistemàtic. Això vol dir que, la 
seva historia pertany a un sistema molt més gran que es 
reprodueix per sistema i no es tracta d’una experiència 
puntual, anecdòtica i exclusiva d’ella. Això és fonamental 
per assolir consciència grupal i enfrontar-se a la pro-
blemàtica.

Si us plau, si alguna vegada sou davant d’una Sara 
menudeta no li digueu que això és per enveja i que no 
n’ha de fer cas, això és bullying per racisme i cal prendre 
les mesures pertinents. 
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→ ACTUAR

Què podem fer amb tot això que hem après?

• Utilitza la teva posició per assenyalar un compor-
tament racista que detectis a les xarxes socials.

•  Alia’t a la lluita contra els discursos d’odi en tot 
els seus nivells. Frena’ls en el teu cercle.

• No comparteixis contingut que assenyali una 
minoria com a culpable de determinades accions. 

• Denúncia, bloqueja i avisa dels contingut d’odi 
que detectis a internet (en l’apartat corresponent 
veurem com). 

↗ MOTIUS PELS QUALS EL RACISME ANTIBLANC 
ÉS UN MITE (YouTube) 

• Comparteix contingut antirracista. Mulla’t donant 
difusió a contingut creat per persones activistes 
antirracistes. Ho veurem al bloc 3.

• Escolta detingudament les teves companyes, 
amistats, conegudes quan relatin una experiència 
de discurs d’odi en xarxes socials. No minimitzis 
ni relativitzis la seva experiència, té valor per si 
mateixa.

• Encara que sentis que ho fas amb bona intenció, 
no relativitzis o contradiguis la narrativa d’una 
persona que acaba de explicar-te una experiència 
de discurs d’odi. Respostes que intenten treure 
ferro a l’assumpte com «però també hi ha gent 
bona» «això és quelcom anecdòtic, al poble/ins-
titut/barri/país sempre hem estat molt tolerants/
acollidors/bones persones. Només invalida 
l’experiència que acaben de explicar-te donant-li 
a entendre que és quelcom puntual i que simple-
ment, han tingut mala sort.

IL·LUSTRACIÓ 2: Robin DiAngelo

IL·LUSTRACIÓ 3: Patricia Hill Collins

• La sociòloga afroamericana Patricia Hill Collins, 
primera dona en ser presidenta de l’Associació 
Sociològica d’Estats Units, va escriure sobre de la 
intersecció i va generar un quadre molt visual que 
veurem més endavant.

• Ens permet conèixer com funcionen les dinàmi-
ques de privilegi/opressió-resistència i pensar 
quina posició ocupem en ella.

• Aquesta gràfica representa una sèrie de línies que 
convergeixen al centre, la «intersecció».

•  Cada eix representa un tipus de sistema d’ opres-
sió que dificulta o facilita la vida a una persona.

• En els seus extrems podem llegir els pols oposats, 
per exemple «blanca» «racialitzada» i sobre la 
línia el nom de l’opressió, en el cas que ens perto-
ca, «racisme». 

• Podem veure «opressió religiosa» i en cadascun 
dels seus extrems «religió majoritària» «religió mi-
noritària» que ens servirà per comprendre un altre 
dels discursos d’odi, la islamofòbia que vivim a 
les zones de religió majoritària cristiana.
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IL·LUSTRACIÓ 4: Eix d’interseccions
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Nom: QUI ÉS QUI

Perquè sigui efectiva, aquesta activitat s’ha de fer 
abans de començar cap debat sobre discurs d’odi.

La situació ideal és que el nostre alumnat descone-
gui els motius reals per la qual l’estem fent. Es tracta de 
que els seus estereotips apareguin i que contestin el que 
senten i no el que pensen que volem escoltar.

Hem provat aquest exercici desenes de vegades en grups 
heterogenis i el resultat sempre és el mateix. Automà-
ticament atribueixen als personatges el comportament 
que marca l’estereotip amb què se’ls vincula. Quan 
revelem la seva veritable identitat, els sorprenen i se 
n’adonen dels seus propis prejudicis.

Materials: Un projector per projectar la imatge o bé fulls 
amb aquesta impresa per repartir al grup.

Un grup de mínim 5 persones. 

Objectius:
• Partir de l’emoció per aprendre i revisar prejudicis 

i estereotips.
• Evidenciar el biaix que tenim en mirar altres 

persones.
• Relacionar com aquesta visió limitant ens fa veure 

«els altres» menys persones i més estereotips. 

Descripció:
Totes les persones tenim prejudicis i utilitzem els 

estereotips per classificar. No obstant, també sabem que 
està mal vist, per això, si ens pregunten emetrem la res-
posta amb més acceptació social: «no veig colors, veig 
persones», «els estereotips no m’afecten».

Aquest tipus d’afirmacions apreses bloquegen l’inici 
d’un procés de transformació acceptant el que ens pas-
sa per poder canviar-ho.

El desenvolupament de l’ activitat és molt simple, 
normalment solem dir-li que es tracta d’ un exercici de 
rapidesa i d’agilitat mental. 

Podem també separar-los en dos grups per veure qui té 
més encerts i sortejar el que se’ns ocorri.

Els següents dos quadres alberguen dos vídeos fona-
mentals per projectar després de l’activitat.

ACTIVITAT 1

El perill de la història única, click per 
anar al vídeo: ↗ El perill d’una sola 
història | Chimamanda Ngozi Adichie - 
YouTube

La novel·lista i activista Nigeriana Chi-
mamanda Ngozi Adichie narra el perill 
de tenir una versió única i limitant dels 
qui considerem «els altres».

↗ Doll Test - Els efectes del racisme 
en els nens (ESP) - YouTube

↗  Viral Campanya “Racisme a Mèxic” 
- YouTube

Aquest conegut experiment evidencia 
que tot i que pensem que els nens són 
«cecs a l’odi» realment, independent 
de si en la seva família allò produeixen 
discurs d’odi, han integrat el racisme. 
Això ocorre perquè el racisme no és 
quelcom exclusiu d’un puny de «males 
persones» sinó que obeeix a una 
dinàmica estructural i sistèmica. El seu 
entorn és culturalment i històricament 
racista, per tant, hem de parlar del 
tema de l’odi des de la infància.
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Frases que afirmem quan projectem la imatge de la 
següent pàgina: 

• Va inventar la tecnologia origen de l’actual Wi-Fi. 
(8)

• Va fer una gran fortuna gràcies a emprendre en un 
negoci arriscat. (4)

• No ha treballat mai en la seva vida i no sembla 
que tengui massa intenció de fer-ho. (6)

• Va ser una de les primeres persones especialistes 
en sexologia i en parlar de sexualitat en públic. (3)

• L’apassiona ballar salsa els dissabtes a la tarda. 
• Ha emigrat del seu país i ara treballa en un altre 

continent. (12)
• Va estar a la llista del FBI com una de les perso-

nes més buscades i va passar un any a la presó. 
(1)

• Comunicadora, utilitza l’humor per explicar pro-
blemàtiques socials. (11)

• Li encanta passar temps amb els seus néts.
• Escriu llibres que han estat traduïts en diversos 

idiomes.(5).

Identitat de les fotografies (per ordre d’aparició):

1. Angela Yvonne Davis. Icònica activista antirra-
cista. Actualment professora del Departament d’ 
Història de la Consciència de la Universitat de Cali-
fòrnia a Santa Cruz. Per les seves vinculacions amb 
el partit comunista va ser perseguida als anys 70 
per l’FBI.
2. Imatge gratuïta de Pixabay d’una model fent una 
simulació.
3. Ruth Westheimer és una terapeuta sexual, 
supervivent de l’Holocaust.
4. Sara Breedlove. Va arriscar en el negoci de l’estè-
tica femenina, especialment en el de la cura del pèl 
de la població afroamericana. Es va convertir en la 
primera dona afroamericana milionària.

5. Chimamanda Ngozi Adichie coneguda novelis-
ta nigeriana. Els seus llibres han estat traduïts a 
diverses llengües.
6. María del Carmen Martínez-Bordiú i Franco. Néta 
del dictador Francisco Franco. En diverses entre-
vistes ha afirmat no haver treballat en la seva 
vida.
7. Protagonista psicòpata de la pel·lícula «American 
Psycho.»
8. Hedy Lamarr. Actriu del Hollywood i inventora de 
l’espectre eixamplat antecessor de l’actual tecnolo-
gia sense fil que ens permet tenir Wi-Fi.
9. Persona anònima de Pixabay. 
10. Persona anònima model a PIXABAY . Apareix 
quan introduïm -home blanc- al cercador. 
11. Hanan Midan, comunicadora, ciberactivista anti-
rracista. Amazigh.
12. Entrevistada del programa «Españoles por el 
mundo» emigrada al Japó. 

Un cop feta l’activitat, donem a conèixer que segons 
la psicologia social un estereotip és una «drecera men-
tal». El nostre cervell ha de lidiar amb una gran quantitat 
d’informació a diari, en veure una persona amb determi-
nades característiques la nostra «drecera mental» ens 
dona la informació més accessible,  allò que hem après 
que són les persones que solen tenir aquestes caracte-
rístiques. Això no és representatiu; respon a un «biaix 
d’accessibilitat» i a un «biaix de representativitat.»

Per exemple, si en la gran majoria les pel·lícules, 
sèries i narratives populars (llegendes, frases fetes i re-
franys) les dones gitanes sempre encarnen un estereotip 
negatiu, el nostre cervell les hi associarà. No obstant, 
això no implica que sigui acceptable amagar-se da-
rrera excuses com: «no sóc jo, és la societat que m’ha 
fet així» per justificar i desentendre’ns dels nostres 
estereotips. Som responsables dels nostres actes i de 
canviar-los.

IL·LUSTRACIÓ 5: Joc d’imatges
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ACTIVITAT 2

Nom: La Carrera dels Privilegis

Materials: Necessitarem un grup d’aproximadament deu 
persones. Es situaran formant una línia horitzontal les 
unes al costat de les altres.

La sala hauria de ser un espai prou ampli perquè tothom 
es puguin moure sense dificultat. Es pot fer en un espai 
exterior.

Objectius:
• Reflexionar sobre les opressions i privilegis que 

encarnem.
• Obrir un debat des del respecte sobre quines 

identitats són més vulnerables a ser objecte d’un 
discurs d’odi.

Descripció:
Un grup heterogeni de persones que comencen a for-
mar-se com a agents de prevenció i actuació contra els 
discursos d’odi en línia,  inicien un primer exercici que 
permeti trencar el gel, crear empatia i obrir-se al grup.

El Vídeo explicatiu, ↗ AQUÍ, il·lustra com fer-ho.

• Es tracta de partir del mateix punt, una línia horit-
zontal, com en una cursa.

• És important que a les participants no se’ ls hi 
indiqui quin és l’objectiu real de l’ exercici.

• La facilitadora llegirà en veu alta una sèrie d’afir-
macions.

• Si es senten representats amb les afirmacions 
enunciades han de donar dues passes cap enda-
vant.

• Si no es senten representats quedaran al mateix 
lloc, sense avançar.

• Es recomanable adaptar les afirmacions a la nos-
tra realitat local.

Recomanem les afirmacions següents: 
Dues passes endavant si ets...

1. Un home heterosexual.
2. Si vas néixer a Catalunya.
3. Si algun dels teus progenitors té nacionalitat 
Espanyola. 
4. Si estudies o vas estudiar a un col·legi/institució 
privada.
5. Si no has hagut d’ajudar mai a la família a pagar 
els comptes de la casa.
6. Si no tens cap discapacitat.
7. Si la teva família pot llogar o comprar una casa/
pis sense problemes al barri que desitges.
8. Si mai t’han assetjat a les xarxes socials.
9. Si no et fa por que la teva religió o els teus trets 
físics siguin motiu d’assetjament a les xarxes so-
cials. 
10. Si no tens por de publicar fotos besant a la teva 
parella.
11. .Si no tens por de pujar fotos celebrant una festa 
de la teva religió.
12. Si pots votar a les pròximes eleccions (majors 18 
anys).
13. Si mai has sentit por de ser assetjant a les xarxes 
socials.
14. Pensa en una pregunta d’elaboració pròpia que 
representi i sigui rellevant al teu grup.

En finalitzar la cursa els demanem a les participants 
que es mirin a si mateixes, cap enrere i cap endavant. 

Debat: 
Després de l’exercici ens asseiem còmodament en un 

lloc on es pugui donar un debat sense molèsties exter-
nes (sorolls, interrupcions). Si no disposem de temps és 
millor que es recuperi el debat l’endemà. 

També se’ls pot demanar que escriguin unes línies sobre 
com s’han sentit, es pot fer de forma anònima o no.

L’endemà es poden intercanviar els textos i llegir-los en 
veu alta. 
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RAÇA
→ CONÈIXER

Raça: Un constructe del poder a partir d’unes di-
ferències recopilades i combinades que és present en la 
societat. Per entendre el concepte de raça és primordial 
vincular-lo a la idea de poder. (Ibram X. Kendi. 2020).

Les races a nivell biològic no existeixen, però sí 
que existeixen a nivell social en la mesura que ser llegit 
com a persona de determinada raça donarà o traurà 
privilegis.

 Afirmar que les races no existeixen és com dir que 
no existeixen les classes socials en un món capitalista.

Les potències Europees dels s.XVI foren les prime-
res interessades en construir, desenvolupar i difondre 
el concepte de raça. Ja que també, i no per casualitat, 
van ser les primeres en lucrar-se del tràfic transatlàntic 
de persones; iniciat al continent africà, on milions de 
persones van ser desplaçades, venudes i esclavitzades a 
la força.

La raça actua a diferent nivells: té el poder de 
jerarquitzar i classificar les persones, alhora que legitima 
el tràfic de les seves vides, els seus cossos i limita o, 
directament, nega els seus drets.

Des del segle XV podem trobar a pensadors que van 
teoritzar sobre l’existència jeràrquica de races que dife-
renciaven als habitants dels territoris que conquistaven 
d’aquells que eren conquistats.

Els seus arguments buscaven justificar l’explotació 
d’unes persones per part d’unes altres. L’explotació es 
fonamentava en la idea què les persones conquistades 
pertanyien a una categoria inferior, eren d’una raça infe-
rior. Per tant, comerciar amb les seves vides i cossos no 
estava moralment malament.

Aquesta fal·làcia legitimadora servia per fer una acció 
que donaria un gran benefici econòmic a uns pocs. Els 
servia per crear la seva «veritat».

Per tant, la raça sí que existeix en termes socials. És 
un marcador que ha servit, i serveix encara avui, per pri-
var de drets a persones amb un trets fenotípics concrets. 

La Gran Batuda: La Gran Batuda representa una de 
les fites més lamentables de la història racista d’Espan-
ya.

IL·LUSTRACIÓ 6: Reial ordre antigitanisme a Espanya

És un exemple de com l’antigitanisme s’ha valgut de 
normes, lleis i, com en el cas que ens ocupa, d’ordres 
reals per reprimir a una part de la població.

 La Gran Batuda es realitzar per ordre de Borbó Fer-
nando VI, fou autoritzada pel Rei Alfons VI i organitzada 
pel marquès de l’Ensenada. Significà que : el 30 de juliol 
de 1749 (i dies posteriors), van ser detinguts més de deu 
mil persones gitanes. Les seves propietats van ser au-
tomàticament expropiades. Els homes van ser sotmesos 
a realitzar treballs forçats als arsenals de la Marina. Les 
dones van ser empresonades o forçades a treballar en 
condicions d’esclavitud a fàbriques de Màlaga, València 
i Saragossa.

Aquesta tragèdia relata l’intent d’extermini del poble 
gitano espanyol empresonant dones i menors de set 
anys d’una banda i homes per una altra per evitar que 
poguessin seguir fent més criatures. ↗ Pots conèixer una 
mica més d’història aquí.

CONEIX: Pretendre que «allò de les 
races» és quelcom del passat, que ara 
ja estem en una societat postracial és 
obviar que no és casualitat les parades 
policials per perfil racial ni tampoc és 
casualitat que determinades pobla-
cions racials tinguin una prevalença 
més gran de malalties com el càncer, 
la diabetis i l’obesitat.
ENLLAÇ: ↗ Denunciar les parades per 
perfil racial

REFLEXIONAR
Per comprendre els discursos d’odi a les nostres xar-

xes socials, hem de conèixer com hem arribat a aquest 
punt. Quins interessos hi han hagut darrere d’assenyalar 
unes persones com les odiades i una fe, trets fenotípics i 
orientacions sexuals com els elements a ser assenyalats 
i odiats.
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BLOC II:
EL DISCURS D’ODI 
EN L’ERA DIGITAL
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QUÈ ÉS EL DISCURS D’ODI 
EN LÍNIA?
→ CONÈIXER

Primer de tot anem a conèixer la definició. La comis-
sió del Consell d’Europa, Recomanació 97 adoptada el 
30 d’octubre de 1997 defineix el discurs d’odi com a:

→ Totes les formes d’expressió que propaguen, inci-
ten, promouen o justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, 
l’antisemitisme o altres formes d’odi basades sobre la 
intolerància que s’expressa sota la forma de naciona-
lisme agressiu i de l’etnocentrisme, de discriminació 
o d’hostilitat cap a les minories, els immigrants o les 
persones originàries de la immigració.

El Consell d’Europa reconeix que la seva difusió s’ha 
produït més ràpidament mitjançant la generalització de l’ 
ús d’Internet.

El discurs d’odi en línia a causa de la naturalesa del 
medi en què es propaga té la peculiaritat de ser:

1. Transnacional: Pot traspassar fronteres.
2. Permanent: El missatge pot quedar-se llarg 
temps visible si ningú el denuncia com a contingut 
d’odi.
3. Viralitzable: Es podria compartir ràpidament 
entre milions de persones.
4. Anònim: Pots crear-te múltiples perfils anònims 
(tot i que recordem que ningú és del tot il·localitza-
ble. Direccions IP i altres dades que arrosseguem en 
les nostres connexions podrien localitzar el disposi-
tiu i la ubicació si el discurs fos tipificat com delicte). 
5. Públic: El discurs d’odi pot aparèixer directa-
ment sota la publicació de la víctima o a través d’un 
missatge privat dirigit a ella.

GRAUS DEL DISCURS D’ODI 
EN LÍNIA

El discursos d’odi l’Odium dictum tenen diferents 
graus i no tots ells són constitutius de delictes. Reque-
reix una revisió cas per cas per comprendre si pot ser 
denunciat a nivell judicial.

Tot i això, recordem que sí que es pot denunciar a 
nivell de normes d’ús de la plataforma perquè sigui 
retirat i fins i tot cancel·lat el compte des del qual 
s’emet.

L’ajuntament de Barcelona ha creat aquest servei on 
pots assessorar-te. ↗ Punxa aquí.

Una breu explicació teòrica

Odium dictum és una opinió dogmàtica, injustificada 
i destructiva respecte a certes persones històricament 
discriminades o a certs individus en tant integrants 
d’aquests grups, emesa amb el propòsit de transmetre 
tal dogma destructiu a l’interlocutor o lector i de fer-lo 
partícip de la tasca de marginalitzar o excloure les per-
sones odiades (Kaufman, 2015).

Aquests dogmes són els que creen el discurs d’odi. 

Ariel Kaufman (2015) destaca que un discurs pot ser 
considerat d’odi si compleix quatre criteris bàsics.

→ Utilitzarem aquest esquema més endavant per 
analitzar el discurs d’odi a les xarxes socials.
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QUATRE CLAUS PER 
DETECTAR UN DISCURS 
D’ODI EN XARXES SOCIALS:

1. Criteri d’un grup en situació de vulnerabilitat 
tipificat: Això fa referència a persones que històri-
cament pertanyen a grups amb privació de drets 
(minories racials, minories ètniques, dones, col·lectiu 
LGTBIQ, persones migrants, persones amb diversitat 
funcional).
2. Criteri d’humiliació: Existeix a) una opinió 
degradant o humiliant respecte a aquest grup en 
situació de vulnerabilitat, o b) una referència sim-
bòlica o històrica precisa que explicita o implica 
indubtablement suport a esdeveniments d’humiliació 
o degradació de grups en situació de vulnerabilitat 
(la vestimenta del Ku Klux Klan), o c) un llistat de 
persones o l’assenyalament d’una persona a qui se 
li atribueixen qualitats negatives humiliants associa-
des amb prejudicis característics de discriminació 
contra el grup en situació de vulnerabilitat.
3. Criteri de malignitat: S’entén que l’objectiu és 
promoure de forma implícita o explícita accions que 
tinguin com a fi atemptar contra la integritat física i 
mental d’un grup vulnerable.
4. Criteri d’ intencionalitat: Existeix una intenció 
deliberada d’humiliar o excloure persones discri-
minades o identificades com a integrants de grups 
discriminats. Els destinataris principals d’aquestes 
opinions són integrants dels grups discriminats.

→ No obstant això, aquests quatre criteris no poden 
incloure altres formes més subtils i indirectes de re-
forçar el discurs d’odi. En l’apartat següent coneixe-
rem què fa fort aquests discursos. 

PER A QUÈ SERVEIX 
I A QUI SERVEIX?
→ No oblidar, això ens ajuda a comprendre que hi ha 
persones a qui els interessa propagar el discurs d’odi 
per seguir perpetuant el seu poder i els seus privile-
gis.

El discurs d’odi té una funció social: mantenir en 
una posició de subordinació a unes persones i assegurar 
el poder a unes altres. 

A l’apartat anterior hem vist què són els privilegis i 
com funcionen. En aquest apartat anem a desenvolupar 
un concepte molt important per entendre com es cons-
trueix l’odi: L’iceberg de l’odi.

El discurs d’odi es sustenta en un sistema interrela-
cionat complex que el possibilita.

La forma més explícita i detectable és la part visible 
d’un sistema que és històricament misògin, capacitista, 
homòfob i racista.

Johan Galtung conegut sociòleg noruec especialis-
ta en estudis de pau, va desenvolupar el concepte del 
«triangle de la violència».

Els discursos d’ odi explícits representarien el vèrtex 
superior, però en els vèrtexs que configuren la seva base 
es troba la violència estructural i la violència cultural que 
els sustenten i possibiliten.

Ens permet tenir una visió àmplia com a professio-
nals de l’educació a l’hora d’abordar el discurs d’odi 
en tots els seus graus i fases.

Aquesta, una visió interrelacionada i complexa ens 
permetrà anar a l’arrel del problema i pensar-ho com un 
fenomen amb múltiples ramificacions.

IL·LUSTRACIÓ 7: Iceberg de l’odi
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Què és un microrracisme?
•  El microrracisme opera en societats en les quals 

el racisme ha deixat de ser quelcom tan visible 
per ser quelcom més subtil i difícil d’identificar, 
però igualment danyós per a la comunitat que el 
pateix. Podem veure en la imatge anterior com es 
troba a la part profunda de l’iceberg de l’odi.

• Es tracta de subtils afirmacions i/o accions que 
segueixen refermant la idea que unes persones, 
per pertànyer a una determinada raça, no són 
vàlides per desenvolupar certes tasques o se’ls 
atribueix comportaments associats a la seva 
«naturalesa».

• Les microagressions són moralment significatives 
i som responsables del les seues conseqüències.

• Aquest dany, es va acumulant i produeix respos-
tes cognitives, identitàries, conductuals, fisiolò-
giques, emocionals, i socials negatives: ansietat, 
depressió, estrès, insomni, abús de substàncies, 
retirada social. No és el microrracisme concret 
que han pogut escoltar la persona, sinó l’acumu-
lació la que provoca la reacció. La idea de dany 
acumulatiu explica que quan una persona torna a 
rebre una agressió d’aquest tipus, sovint la seva 
resposta sigui vista com a desproporcionada.

Desirée Bela-Lobedde comunicadora 
afrocatalana ens explica en aquest 
vídeo com funciona el microrracisme 
a través d’experiències pròpies. 
↗ 5 Exemples de microrracisme
(CONTROL+CLICK)

→ ACTUAR 
En moltes ocasions, tan sols alarma la part més visi-

ble i explícita del discurs d’odi. 

Tanmateix, aquesta és possible perquè es sosté per 
una cultura permissiva.

Perquè emergeixi l’odi més explícit i fàcilment detec-
table es requereix un ecosistema que el mantingui. 

→ Si l’objectiu és eliminar el discurs d’odi de les 
xarxes socials, hem de comprendre i actuar en tot el 
«iceberg». El treball amb el nostre alumnat és fona-
mental per anar a la zona no visible.

• Comentar una persona negra amb emoticons que 
simbolitzin insults, per exemple:

• Difondre imatges que exagerin i caricaturitzin els 
trets de les persones racialitzades.

• Utilitzar filtres que aclareixin la pell (Snapchat, 
IG).

• Afirmar que determinades minories són les 
responsables d’aspectes negatius (vandalisme, 
robatoris). 

→ Preguntat i pregunta al teu alumnat, ¿Quants 
acudits o rumors coneixes que comencin per un 
home-blanc-hetero? L’humor de denigració funciona 
com un marcador dels estereotips de les minories. 
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ACTIVITAT 3

Nom: La Disfressa de Carnestoltes

Materials: Dispositius mòbils amb connexió a Internet o 
diversos ordinadors on en grups separats puguin buscar 
la informació.

Objectius:
• Entendre la construcció del discurs d’ odi com un 

element no aïllat de la cultura que el promou i el 
conrea.

• Estimular una reflexió des de l’ arrel per promoure 
un discurs crític.

• Relacionar accions quotidianes enteses com a 
inofensives amb la construcció de l’ alteritat com 
quelcom menys humà.

Descripció:
La deshumanització, caricaturització i reducció de les 

races a estereotips acudits ha estat durant segles una 
estratègia per anar construint aquest «iceberg de l’odi».

Quan reduïm una persona a un estereotip, estem 
traient-li part de la seva humanitat. Les disfresses «de 
races» tot i que vistos com quelcom menor, suposen per-
petuar estereotips reduccionistes i deshumanitzadors.

En aquesta activitat anem a buscar en un cercador 
general com Google la frase «disfressat de blanc» i 
apuntem el que veiem: Apareixeran disfresses de color 
blanc de diversos personatges (infermera, fantasma, per 
exemple).

Seguidament busquem la frase «disfressat de 
negra/e» apareixeran disfresses d’estereotips del que 
és ser negre (jugador de bàsquet, raper, membre d’una 
tribu, caçador tribal , ballarina de samba).

Després de la recerca podem utilitzar aquest vídeo 
com a material de suport.

IL·LUSTRACIÓ 8: Persones fent «blackface»

Video explicatiu: ↗ Per què pintar-se 
de negre per fer de Baltasar és racista - 
YouTube

Sobre negritud i racisme. 
↗ Monòleg de Lucía Mbomío a la Uni-
versitat d’Estiu 2017 - YouTube

Debat:
• Per què penseu que no hi ha una «disfressa de 

blanc»?
• Què penseu que fan els estereotips?
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MOTIUS PER EMETRE L’ODI
→ CONÈIXER

Els motius que porten una persona a crear un contin-
gut d’odi i propagar-lo són múltiples:

1. Interès polític per assenyalar a minories com 
a culpables (boc expiatori) per problemes d’índole 
econòmica com l’atur o l’escassetat de recursos. 
2. Difondre missatges per un ferm convenciment de 
superioritat racial i cultural. 
3. Desconeixement i idees fonamentades en dog-
mes i notícies falses. 

Segons l’estudi de la FAD «Trencar cadenes d’odi, teixir 
xarxes de suport: els i les joves davant els discursos 
d’odi a la xarxa (2020)». Els motius percebuts que van 
detectar com a conductors a propagar aquest tipus de 
discurs en persones joves era: 

 √ Ignorància 
 √ Males experiències
 √ Immaduresa 
 √ Avorriment 
 √ Complex d’inferioritat 
 √ Assimilació de codis i conductes nocives 
 √ Cridar l’atenció

FRENAR I RESPONDRE 
DAVANT EL DISCURS D’ODI 
EN LÍNIA
→ ACTUAR

El racisme és a tot arreu. Com combatre’l sense propa-
gar-lo: Aquí un llistat d’accions que podem fer i pot 
fer el teu alumnat mentre utilitza les xarxes socials:

• Responsabilitzar les plataformes pel discurs d’odi 
que alberguen en els seus continguts. 

• Reportar tweets, vídeos de YouTube, publicacions 
d’Instagram, publicacions de Facebook i altres 
discursos que propaguen odi a les plataformes 
que l’allunyen i exigeixin acció (veurem com a 
l’apartat corresponent).

• Impulsar missatges positius antirracistes. 
• Difusió de les creacions i aportacions per part de 

persones racialitzades.
• Evitar missatges que assenyalin la compassió/

llàstima vers la comunitat afectada com a solució 
del discurs d’odi. 

• Notificar a les organitzacions que lluiten contra 
l’odi sobre els casos més greus que detectem. 
Rastrejar l’odi, d’on ve i a qui està dirigit, és una 
part important de la lluita contra ell.

• NO comparteixis contingut racista, encara que 
l’objectiu sigui fer-ho amb un missatge propi de 
rebuig. L’algoritme de la xarxa social entendrà que 
estàs donant-li difusió i el que farà és amplifi-
car-lo més.

• Si entre els teus contactes has vist una situació 
de discurs d’odi cap a una altra persona i pots 
escriure-li un missatge privat (DM) oferint el teu 
suport. Respecta si la persona en qüestió no vol 
denunciar en aquell moment.

Més endavant veurem com fer-ho per a cada platafor-
ma i les seves corresponents normes d’ús.

Totes les xarxes socials tenen un codi de conducta 
que acatem en crear un compte. 

L’existència d’unes normes de conducta, com po-
dem sospitar, no suposa que totes les persones vagin 
a complir-les. 

Aquestes són contínuament revisades gràcies a la 
pressió social i a la conseqüent revisió per expertes en 
la matèria perquè determinats comportaments siguin 
catalogats com a discurs d’odi a la plataforma. 
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ACTIVITAT 4

Nom: Llicència de Ciberativista

Objectius:
• Familiaritzar-se amb un comportament cívic en el 

seu ús a les xarxes socials.
• Conèixer les normes d’ús de les xarxes socials 

que utilitzen.
• Familiaritzar-se amb la idea que Internet no és un 

espai on «tot s’hi val».
• Adherir-se a un compromís de col·laboració amb 

la detecció, no difusió, bloqueig i denúncia de 
discurs d’odi entre les seves xarxes socials.

• Recopilar material i que elles i ells mateixos es 
posin les ulleres detectores de l’odi en la seva 
navegació per Internet.

Descripció:
Les usuàries i usuaris de xarxes socials no solen 

llegir-se detingudament les normes d’ús que accepten 
en obrir una aplicació.

En aquest exercici l’alumnat buscarà les normes d’ 
ús de la xarxa social que més utilitzin, suggerim Insta-
gram o Tik Tok.

↗ Normes comunitàries Instagram

Debat: 
• Coneixien les normes comunitàries?
• Què diuen respecte al discurs d’odi?
• Materials: L’alumnat que desitgi participar haurà 

de comptar amb un dispositiu mòbil, accés a 
Internet i xarxes socials o bé una connexió i ordi-
nadors a la sala d’informàtica.

→ IMPORTANT :
EL NOSTRE ALUMNAT HA DE SABER QUE LES DE-
NÚNCIES SÓN ANÒNIMES. EL CONTINGUT DENUN-
CIAT SERÀ ESTUDIAT PER L’EQUIP DE LA PLATA-
FORMA, PERÒ NO ES NOTIFICARÀ AL CREADOR O 
DIFUSOR DEL CONTINGUT QUI L’HA DENUNCIAT.

IL·LUSTRACIÓ 9: Nena fent-se un selfie
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COM ACTUAR PER A CADA 
XARXA SOCIAL CONTRA EL 
DISCURS D’ODI

TWITTER

Twitter és una xarxa social basada en el concepte de 
microblogueig. Les persones passen a ser usuàries quan 
es donen d’alta a través d’un correu electrònic i una clau 
d’accés a l’aplicació. Trien un nom d’usuària i poden 
realitzar missatges (tuïts) de fins a 280 caràcters que 
apareixeran en els seus murs personals.

Les persones usuàries poden subscriure’s a altres 
tuïts d’altres usuàries, cosa que s’anomena «seguir» i 
nomenar altres usuàries de Twitter en els seus missatges 
a través del símbol @.

Per defecte els missatges que posem en aquesta xar-
xa social són públics, hauríem de configurar-los un a un 
si desitgem que només ho vegin determinades persones. 

El següent enllaç et porta als vídeos 
explicatius per realitzar cadascun 
dels apartats que indiquem a la guia. 
Si és possible, dedica una hora del 
dia amb el teu alumnat a que realitzin 
una revisió de la seguretat dels seus 
propis comptes: Vídeo en el següent 
enllaç: ↗ com estem fent que Twitter 
sigui més segur.

→ ACTUAR

Coneixent això és fonamental realitzar un exercici 
amb el nostre alumnat de «higiene de continguts». 

→ Tinc en compte que...

Per les polítiques dels centres educatius en algunes 
ocasions podem trobar-nos amb la prohibició de portar 
el dispositiu mòbil a classe o utilitzar-lo. Preveu l’ auto-
rització del centre i de la tutorització dels menors.

En aquest vídeo anem a trobar detalladament expli-
cats els següents apartats:

• Detecció proactiva: Twitter es compromet a 
través de la seva tecnologia a detectar els Tweets 
que infringeixen el seu codi de conducta.

• Ocultar respostes: Pots ocultar les respostes 
d’usuaris que no vols visualitzar.

• Bloquejar comptes: Pots bloquejar un compte 
quan no vols veure els missatges d’una persona 
determinada o que aquesta vegi els teus.

• Denunciar comportaments abusius: Entre els 
centenars de milions de tweets que es publi-
quen cada dia és realment complex detectar-los 
tots. També els qui emeten l’odi o troben codis i 
imatges perquè el seu contingut no sigui detectat. 
Com a persones usuàries podem denunciar els 
continguts perquè un equip designat per la plata-
forma estudiï el cas.

• A més dels consells de tweet recomanem enca-
ridament LLEGIR AQUEST article: 
Punxa aquí: ↗ Eines i consells pràctics per sobre-
viure a Instagram i a Twitter

• Silenciar paraules i emoticones: Existeixen de-
terminades paraules que podrien ser catalogades 
com a ofensives. podeu silenciar-les perquè no us 
arribin.

• Silenciar compte: Tant de bo puguem fer-ho en 
la vida real. Silenciar un compte per no veure els 
seus tweets sense deixar de seguir-la. Recoma-
nem encaridament fer-ho. De vegades, sobretot 
la població més jove pot no cuidar aquest tipus 
d’aspectes entrant en discussions esgotadores.

• Silenciar converses: Silencia una conversa per 
aturar les notificacions sobre un Tweet del qual 
eres part.

• Filtre de la cronologia de converses: Si no es 
configura això personalment, poden aparèixer-te 
notificacions de desconeguts.

• A més, podem seguir el compte: 
↗ Segueix la seguretat de Twitter per seguir les 
actualitzacions en seguretat. 
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ACTIVITAT 5

El col·lectiu de infància i joventut migrada sense 
l’acompanyament de la seua família, ha estat l’objectiu 
de nombroses notícies falses i assenyalats en xarxes 
socials com a col·lectiu culpable de múltiples delictes 
(robatoris, i vandalisme entre d’altres).

Objectius:
• Desenvolupar una visió crítica entre el nostre 

alumnat sobre els continguts que consumeixen.
• Posicionar-se davant el discurs d’odi en xarxes 

socials.
• Entrenar la seva capacitat crítica per detectar 

missatges amb contingut d’odi.
• Comprendre la importància de denunciar missat-

ges d’odi.

Descripció: 
• En l’exercici recuperem l’esquema dels quatre cri-

teris per analitzar un contingut digital com d’odi.
•  L’exercici ja està resolt però es tracta que l’alum-

nat al costat del professorat desenvolupin la seva 
capacitat d’analitzar el discurs d’odi en xarxes 
socials.

• L’alumnat visualitzarà la imatge de la dreta i haurà 
de debatre sobre els quatre punts/criteris que 
han treballat prèviament respecte l’anàlisis del 
discurs d’odi de l’Ariel Kaufman: 

1 → Criteri de grup tipificat en situa-
ció de vulnerabilitat: Sí. Són nenes i 
nens menors d’edat migrants. 
2 → Criteri de malignitat: Sí. L’emissor 
del missatge està assenyalant a tot un 
col·lectiu com a culpable de delinquir i 
sembrar el terror.
3 → Criteri d’ humiliació: Sí. Es pro-
dueix una opinió humiliant en etiquetar 
a tot un col·lectiu com a «sembradors 
de terror» «inadaptats» i «lladres».
4 → Criteri d’ intencionalitat: Sí. Hi 
ha una intenció deliberada d’humiliar 
o excloure persones discriminades o 
identificades com a integrants de grups 
discriminats. Al tweet es busca que tots 
els nens i nenes migrants siguin vistos 
com un col·lectiu homogeni.

En finalitzar l’exercici recomanem posar aquest vídeo 
d’Ismael un dels integrants de l’associació Catalana d’Ex 
Menas.

↗ Ismael, Ex Menas Madrid - Madrid / 
TROBADA ANTIRRACISTA 2019 (You-
Tube)

DEBAT
• Sabríem com denunciar aquesta publicació?
• Ens animaríem a fer-ho?
• Què penseu que us podria frenar a donar el pas?
• Quines penseu que serien les conseqüències de 

passar de llarg?

IL·LUSTRACIÓ 10: Publicació d’odi a Twitter
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ACTIVITAT 6

IL·LUSTRACIÓ 11: Snap racista

SNAPCHAT

• Snapchat és un servei de missatgeria 
instantània. Les persones es registren 
com a usuàries mitjançant un correu 
electrònic, clau d’accés i nom.

• La pantalla principal obre la càmera per 
fer selfies. Primer cal afegir els contactes 
(buscant-los pel seu nom d’usuari a la 
plataforma) mitjançant un codi QR o afe-
gint a les usuàries que estiguin a prop.

• Les fotografies no es guarden al telèfon 
mòbil i desapareixen cada cert temps 
del núvol de Snap.

• El contingut és efímer. (Però podria ser 
gravat o capturat per una altra persona 
usuària si aquesta ho desitgés!). El perfil 
públic s’anomena història. Els missatges 
que envies a persones determinades 
desapareixen a les 24 hores.

Què fa Snapchat respecte a la propagació 
de discurs d’odi a la seva plataforma... 
Enllaç: ↗ Fer Snapchat un espai segur

Objectius:
• Pensar de forma crítica sobre les conseqüències 

de les accions aparentment irrellevants. 
• Familiaritzar-se amb discurs de discriminació de 

baixa intensitat que precedeixen el discurs d’odi i 
que són populars a Snapchat.

Descripció: 
• Un usuari de la xarxa social Snapchat publica un 

missatge en to jocós preocupat perquè un home 
Sij que portava un dastar podia immolar-se i 
matar tothom.

• Associa la seva vestimenta tradicional a ser un 
terrorista. 

• Segons «la broma», les persones que porten un 
dastar són terroristes i potencials perills. 

Materials: Podem projectar la imatge o imprimir-la i 
repartir-la entre el nostre alumnat. 

Observacions: Aquest contingut segons les quatre claus 
no seria tipificat com a discurs d’odi. Tot i això, sí que 
seria classificat com a discurs racista. 

Debat: 
• Promoure l’empatia a través de ponts cultu-

rals: Com us sentiríeu si un turista fotografia a la 
vostra àvia que porta el tradicional dol per la mort 
del seu fill o marit i posa un Snap dient que és, 
per exemple, una bruixa?

• Penseu que aquest tipus d’acció promou una 
mirada cap a altres religions com a terroristes? 

• Quina relació té la propagació d’aquest tipus 
d’imatges amb el discurs d’odi?
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INSTAGRAM

Instagram és una de les xarxes socials més popu-
lars entre la població jove. Es va iniciar com una xarxa 
d’aficionats a la fotografia i va trobar filó a l’afició de 
mostrar-se.

Tal com indiquen:
«Explora vídeos que aborden les preguntes més 

importants de la comunitat». «Protegeix el teu compte 
davant conductes indesitjades i assetjaments».

«Reporta el contingut i els comptes que et semblen 
qüestionables o que infringeixen les nostres normes».

A l’enllaç trobareu: 
• Com esborrar i desactivar els comentaris
• Com silenciar a algú
• Com reportar contingut d’odi

→ ACTUA
És molt possible que el teu alumnat no tingui 

configurat correctament les eines d’IG que puguin 
prevenir el contingut d’odi en els neus comptes.

Dedica una hora a què les revisin a través de les 
indicacions de l’enllaç:

↗ Enllaç per fer IG més segur
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ACTIVITAT 7

Objectius:
• Simular una interacció amb un discurs d’odi assu-

mint diferents rols a interpretar.
• Preparar-se a través de la tècnica de role play a 

la reacció que volem estimular que tinguin quan 
estiguin dins de les seves xarxes socials.

• Assegurar-nos que han après a bloquejar, denun-
ciar i reportar a través de les indicacions que vam 
veure en l’apartat anterior.

Descripció: Dividim el grup en quatre subgrups:
1. Un representarà un grup d’amigues que ha sortit 
de festa i publica les fotos en el seu compte d’IG 
mentre estan de festa.
2. Un altre grup representarà el personatge que fa 
els comentaris negatius.
3. El tercer grup representarà una usuària del 
compte que decideix intervindre davant d l’odi.
4. El quart grup representarà els espectadors pas-
sius (veuen el que està passant, però no fan res).

Materials: Podem imprimir les següents imatges o pro-
jectar-les:

•  En les imatges es poden observar a tres amigues 
que han sortit de festa. 

• En la segona i tercera imatge els comentaris d’un 
usuari odiador amb el nom: Max Power32. Diu 
«això és una discoteca no un zoo» «putxs,pu-
txs,putxs».

Posada en escena: 
1. Cada grup assumirà el rol que li hagi tocat.
2. Es tracta d’actuar. Deixem clar per al grup que 
fan de «persones assetjadores» que només és un 
rol a interpretar, com fer el paper de dolent/a en una 
pel·lícula.
3. Cada grup argumentarà com se sent el seu 
personatge i els motius que li porten a comportar-se 
d’aquesta manera.

Debat:
Amb el material que hem fet us sabríem reportar, blo-
quejar i eliminar aquest personatge?

Vídeo: ↗ Vídeo complet aquí

IL·LUSTRACIÓ 12: Publicació a IG noies de festa

IL·LUSTRACIÓ 13: Publicació d’odi misogin

IL·LUSTRACIÓ 14: Publicació d’odi racista
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FACEBOOK

Facebook és una de les xarxes socials més intergene-
racionals.

La difusió de missatges d’odi és recurrent tant a per-
fils públics com perfils personals i de grups. 

En el següent quadre podem veure l’enllaç a la pròpia 
plataforma per configurar els comptes amb paràmetres 
de seguretat. 

Igual que en les xarxes socials que hem vist anterior-
ment, busca espais a la teva classe perquè revisin el seu 
perfil de Facebook.

ACTUA
→ Enllaç configuració Facebook

En la següent imatge podem veure una captura de 
pantalla real anonimitzada on s’emet un discurs d’odi en 
un grup real de Facebook de més de 13.000 participants 
que conviuen en una mateixa població.

Analitzem tots junts aquest discurs d’odi: 

1. Recorre a una notícia sense fonts verificables.
2. Dona la nacionalitat d’una persona com a dada 
que explica el comportament.
3. Al·lega que robar i donar pallisses és un costum 
arrelat de tot el col·lectiu de persones magrebines.

IL·LUSTRACIÓ 15: Publicació a grup de Facebook d’odi IL·LUSTRACIÓ 16: Comentaris d’odi públics a la publicació
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IL·LUSTRACIÓ 17: Reformulació de titular amb missatge de discurs d’odi
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TIK TOK

• Tik Tok és una de les xarxes socials més populars 
entre la població menor de 20 anys.

• Es tracta d’una xarxa social on pots fer vídeos 
breus amb música, filtres i deixar el teu compte 
en obert perquè tothom els vegi.

• És important familiaritzar-nos amb ella ja que 
molt probablement el nostre alumnat, a causa de 
la seva edat, l’utilitzin.

• Com a la resta de xarxes socials, hi ha unes nor-
mes de comportament i unes accions que faran  
que l’estada a Tik Tok sigui més segura. 

Direcció per a revisar la seguretat del compte:
↗ Centre de seguretat de Tic Tok

A continuació, a tall d’exemple il·lustratiu, anem a com-
partir el contingut que Ilaix Moriba exjugador del Barça. 
Denuncia que ha de lidiar diàriament en el seu compte 
de Tik Tok. � Alerta: contingut sensible:

TREBALLAR AMB PERSONES QUE DIFONEN I/O 
CREEN DISCURS D’ODI EN LÍNIA

És realment complicat que el nostre alumnat assu-
meixi i confiï la creació i difusió de continguts d’odi.

Tanmateix, si a la nostra classe detectem (per les 
seves afirmacions d’odi o que neguen l’existència d’odi) 
aquest perfil recomanem:

• Avaluar el seu grau d’ odi i aconsellar el treball 
amb orientació al centre.

• Si es tracta d’afirmacions febles (afirmen que van 
veure contingut, però no van fer res, van pensar 
que no era rellevant) aprofitar aquest espai per a 
la reflexió.

• Ho van fer però, argumenten que va ser puntual.
• Deixar clar que totes les persones podem equivo-

car-nos i rectificar: 

Si admeten que sí que ho van fer plantejarem la se-
güent reflexió, es pot redactar en la intimitat de casa 
seva o fer un grup on es parli entre diverses persones:

1. Recordar: Pensa en la situació en la qual has fet 
mal a algú utilitzant les xarxes socials. 
2. Empatia: Posa’t al lloc de la persona que vas 
atacar. Pots imaginar el que va sentir? Com creus 
que li va afectar? Què sents en el teu cos quan pen-
ses com es va sentir?
3. Reflexió: Què penses que et va portar a fer-ho? 
Et van animar altres persones? Què pensaves que 
passaria en fer-ho?
4. Sensació: Quan recordes aquella situació ara 
amb aquests temes que estem treballant. Què pen-
ses? Com et sents? Que sent el teu cos? 
5. Reparació: Se t’ocorre quelcom que puguis fer 
ara per reparar el dany. Hi ha quelcom que t’impe-
deixi fer-ho? Què necessitaries per treure aquest 
comentari?

IL·LUSTRACIÓ 18: Ilaix Moriba al seu Tik Tok 
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BLOC III:
COMUNITATS EN LÍNIA
ANTI DISCURS D’ODI
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LA CURA EN LÍNIA: 
COMUNITATS DE SUPORT

Enfrontar-se al mal és esgotador. Una de les estra-
tègies que segueixen els qui emeten el discurs d’odi és 
vampiritzar l’energia a les seves víctimes. 

Cents de missatges públics i privats, tones d’infor-
mació que enterboleixen l’experiència en línia i fins i tot 
negacionisme sobre la mateixa existència del discurs 
d’odi.

Dos anys de pandèmia ens han mostrat molt bé què 
és un negacionista. Fins i tot hi ha terraplanistes que 
defensen a ultrança que la terra és plana. No podem 
esgotar la nostra limitada energia en discussions que no 
porten enlloc.

Obrir la «caixa de pandora» suposa que hi trobarem:

• Alumnes que neguen la pròpia existència de 
col·lectius amb major vulnerabilitat als discursos 
d’odi. 

• Els qui vulguin transformar-se i sortir de l’odi. 
• Les persones que han experimentat discurs d’odi 

a les xarxes socials i agraeixen que es tregui el 
tema en un espai comú com és el centre educatiu 
on totes puguin assumir la nostra part de res-
ponsabilitat per enfrontar-nos-hi, reparar-lo, i no 
reproduir-lo.

• Els qui, per desgràcia, han trobat en l’odi una for-
ma de construir la seva identitat. Tal vegada algun 
dia deixin el costat fosc, mentrestant, poc podem 
fer. Haurem de manejar la frustració i, sobretot, 
frenar a temps que no boicotegin el desenvolu-
pament de les activitats i els aprenentatges de la 
guia.

→ L’autocura i el suport comunitari és clau per a la 
salut mental de les persones potencials víctimes del 
discurs d’odi. També és una via per lluitar contra el 
discurs d’odi.

Recapitulem. Fins a aquest punt hem: 

• Aprés el llenguatge de l’odi i el nostre lloc. 
• Treballat amb el nostre alumnat com bloquejar, 

reportar i denunciar contingut. 
• Après a detectar diferents graus de discurs d’odi. 
• Conegut com es construeix el discurs d’odi. 
• Ordenat i «netejat» les nostres xarxes socials per 

reduir la possibilitat de rebre o interactuar amb el 
discurs d’odi. 

El següent apartat està adreçat a totes les persones 
i especialment a l’ alumnat que ha patit o és susceptible 
de rebre discurs d’odi a les seves xarxes socials. 

Facilitem comptes d’Instagram i proposem una activi-
tat per treballar amb elles.
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� Activista: Safia El Aaddam
→ Comunicadora. Responsable de campanyes mediàti-
ques com #tecedomivoto
IG: hijadeinmigrantes

� Activista: Hanan Midan
→ Comunicadora. Es va fer viral per utilitzar l’humor com 
a estratègia per contestar missatges racistes. 
Direcció: Hanan Midan 
Només tok: Hanan_midan1

� Activista: Desirée Bela 
→ Comunicadora afrofeminista. 
IG: Desireebelal

� Activista: Lucía-Asué Mbomío Rubio
→ Periodista. 
IG: luciambomio

� Activista: Moha Gerehou 
→ Periodista
Direcció: Mohagerehou

� Col·lectiu: Catàrsia 
→ Col·lectiu de joves asiàticsdeixendents a Catalunya. 
IG: Catarsiabcn

� Col·lectiu: Alerta Machirulos 
→ Pàgina dedicada a denunciar el discurs d’odi misogin 
i racista. 
IG: Alrtmachis1

� Col·lectiu: Diverses8m
→ Col·lectiu feminista migrant
IG: migrants8m

� Col·lectiu: Antirracisme asiàtic
IG: antirracisme
→ Lluita per frenar el racisme contra la comunitat asià-
tica. 

� Col·lectiu: Black view
→ Associació d’ actrius i actors afrodescendents. 
IG: the_black_view

� Col·lectiu: Fins al chochino
→ Col·lectiu de joves d’ascendència asiàtica
IG: hastaelchochino

� Col·lectiu: Sindicat de manters Madrid
→ Instagram del sindicat de manters de Madrid des del 
qual denuncien el racisme institucional que vivim. 
IG: unionofmanterosmadrid

� Col·lectiu: Exmenas
→ FONAMENTAL A SEGUIR 
→ Joves de l’edat del nostre alumnat que elabora un 
contradiscurs al discurs hegemònic racista contra el 
col·lectiu de menors no acompanyats. 
IG: Exmenas Madrid

� Col·lectiu: Conciencia afro
→ Consciència empoderadora sobre creació de la comu-
nitat negra, diàspora africana, afroespañola i africana. 
IG: espacioafro

� Colectivo: Blvck Paper
→ Consciència empoderadora sobre creació de la comu-
nitat negra, diàspora africana, afroespanyola i africana. 
IG: Blvckpaper_

� Col·lectiu: Abrazo Grupal
→ Suport comunitari població LGTBIQ.
IG: abrazogrupal
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ACTIVITAT 8

La comunicadora Hanan Midan ha trobat una pode-
rosa eina davant els discursos d’odi: l’humor.

Objectiu: 
•  Que l’alumnat s’animi a seguir comptes de gent 

jove activista contra el discurs d’odi. 
•  Que coneguin, en un mitjà que ja utilitzen i senten 

com a territori propi (IG), contra-discursos d’odi. 
• Que l’ algoritme d’ IG els mostri més contingut 

relacionat.
•  Desenvolupar una mirada crítica envers els con-

tinguts.

Descripció:
Amb els 16 comptes d’activistes que hem seleccio-

nat, dividim el grup en subgrups. Han d’escollir cada 
grup 1 dels comptes i fer un treball col·laboratiu que 
presentaran a la resta de la classe sobre el que explica 
cada compte. Argumentant almenys a aquestes cinc 
preguntes:

• Qui són: 
• Què defensen: 
• Què els ha cridat l’atenció:
• Què han après:
• Què els agradaria compartir amb la resta de la 

classe

IL·LUSTRACIÓ 19: Hanan Midan
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DENUNCIAR VÍDEOS EMPODERADORS

Bloquejar i configurar les xarxes socials per reduir el 
contingut d’odi pot no ser suficient.

Com expliquem en un principi no tot el discurs d’odi 
es pot denunciar a nivell jurídic.

Part del discurs d’odi està protegit per la llibertat 
d’expressió.

No obstant això, si entre el teu alumnat algú vol in-
formar-se sobre un cas greu de discurs d’odi que estigui 
patint en xarxes socials pot contactar amb el servei:

↗ Enllaç a oficina de Barcelona contra l’odi.

Per estudiar si el discurs d’odi pot ser tipificat com a 
delicte d’odi es requereix l’estudi de cas per part d’un/a 
jurista.

A continuació teniu diversos vídeos d’activistes anti-
rracistes, a més dels compartits al llarg de tot el text.

Proposa al teu alumnat que investigui sobre més 
vídeos i activistes perquè realitzin la seva pròpia recerca 
activa.

Un treball col·laboratiu en grup amb el títol «activis-
tes antirracistes en youtube» l’objectiu és que facin la 
seva pròpia recerca.

La barcelonina Miriam Hatibi comunicadora social i 
activista respon a comentaris racistes i d’odi a les seves 
xarxes socials i als comentaris públics als seus vídeos:

 

↗ Islamofòbia a les xarxes (YouTube)

↗ SOBRE NEGRITUD I RACISME. 
Monòleg de Lucía Mbomío a la Universi-
tat d’Estiu 2017 (YouTube)

↗ Lucía Mbomío: “Para ser negra eres 
muy guapa” (YouTube)

↗ Putochinomaricón respon a aquests 
missatges d’apps per lligar (YouTube)

IL·LUSTRACIÓ 20: Míriam Hatibi
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↗ RACISME A ESPANYA amb Moha 
Gerehou (YouTube)

↗ ¿Què és el afroconciencia?, Planeta 
Futur (YouTube)

↗ Això no es pregunta: Gitanos 
(YouTube)

↗ La islamofòbia a la televisió 
(YouTube)

 

↗ Hi ha racisme a Espanya? (YouTube)

↗ Què significa ser gitano? | Societat | 
Codi Nou (YouTube)

↗ “Desde el feminismo hegemónico se 
culpa de la islamofobia a las mujeres 
que insisten en llevar velo” (Bing Video)

Esperem que el recorregut per la guia us hagi permès 
reflexionar i fer-vos moltes preguntes. Esperem que us 
les seguiu fent.
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↗ MALDITA: Maldita és una iniciativa del diario.
es per enfrontar-se a la desinformació. Desmenteixen 
notícies falses i bulos que inciten a la propagació dels 
discursos d’odi. 

↗ Internet Segura: Una iniciativa de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya per oferir recurs a profes-
sionals de l’educació adreçats a enfortir la seguretat en 
la navegació de les persones joves. 

↗ Afrofèmines: Mitjà de comunicació digital creat per 
dones afrodescendents amb continguts afrocentrats.

↗ Orientacions.pdf (infocoponline.es): Manual de la 
Unió Europea per orientar professionals de l’educació 
sobre com treballar contra el discurs d’odi amb l’alum-
nat.
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