
Quiero Verte

FinanciadaOrganiza y Promueve 

Acte de presentació  
Campanya per a la PREVENCIÓ I DETECCIÓ  
del racisme i la xenofòbia. 
Estratègies	de	comunicació	i	sensibilització	social	

Sin prejuicios

Data:	30	d’Octubre	

Hora:	10h	

Lloc:	Sala	d’actes	del	Centre	Cívic	de	

Besòs,	Rambla	Prim	87,	08019	Barcelona	

Presentación a cargo de: 

Presentació	a	càrrec	de:	

D.Oriol	Amorós,	secretari	d'Igualtat,	Migracions	i	Ciutadania,	

Generalitat	de	Catalunya.		

Dña	Lola	López,	Comissionada	d'Immigració,	Interculturalitat	i	

Diversitat,	Ajuntament	de	Barcelona.		

D.	Raúl	Mar;nez	Subdirector	de	la	Fundació	Cepaim	

Daniel	Lavella		Assessor	de	Comunicació	i	Sensibilització	Social.	

Gabinet	de	Direcció	de	la	Fundació	Cepaim.	

  

Colaboran:



Programa  
Presentació

1 parte

2 parte

¿Què és el racisme i la xenofòbia en l’actualitat? 
Presentació	de	l’espot	de	la	campanya	“Quiero	verte”	i	consells	del	seu	ús	com	a	eina	de	sensibilització	

i	prevenció	del	racisme	i	la	xenofòbia.	

Destapant	el	racisme	i	la	xenofòbia,	a	la	llum	de	com	eduquem	i	de	com	ens	eduquen.	

L’ impacte del racisme i la xenofòbia en els àmbits privats i les 
seves conseqüències en els espais familiar i educatiu.  
Material	didàc[c	de	la	campanya	de	prevenció	contra	la	xenofòbia	i	el	racisme	“Quiero	verte”.	

Dins del marc del projecte de la campanya de sensibilització i 

prevenció contra la xenofòbia i el racisme “Quiero Verte”, 

promoguda per la Fundació Cepaim i finançada per la Secretaria 

d’Estat de Serveis Socials i Igualtat del MSSSI. Es presenta 

aquesta jornada formativa dirigida a professionals en l’àmbit 

educatiu, a organitzacions socials, culturals i civils, a institucions 

públiques i privades interessades en l’acció i la intervenció social. 

La jornada compte amb un programa de presentació que té com a 

objectiu, transferir metodologies i eines didàctiques per a la 

prevenció d’actituds xenòfobes i racistes en els nostres àmbits de 

socialització, concretament en l’àmbit familiar i educatiu, visibilitzant 

l’impacte que té la discriminació i els incidents d’odi cap a les 

víctimes, i quin tipus de seqüeles deixa en nens i nenes que la 

pateixen. El programa ofereix una revisió de les nostres actituds i 

pràctiques individuals i col·lectives, començant per la promoció dels 

drets humans en relació a l’actualitat del racisme i la xenofòbia a 

Espanya i a Europa. 

També cal afegir, que a nivell local, la Fundació CEPAIM i entitats 

socials i veïnals del barri  amb l’objectiu de celebració del dia de 

l’immigrant es volen adherir a aquesta campanya per a promoure la 

convivència entre veïns, revisar, canviar actituds i pràctiques 

individuals i col·lectives per anar del coexistir al conviure, amb una 

mirada clau i cohesionada de pertinença al territori. 

Acte de presentació
20	Minuts	Taula	de	presentació	–	Oriol	Amorós,	secretari	d'Igualtat,	Migracions	i	

Ciutadania,	Generalitat	de	Catalunya.	Lola	López,	Comissionada	d'Immigració,	

Interculturalitat	i	Diversitat,	Ajuntament	de	Barcelona.		

40	Minuts	Presentació	de	la	campanya	-	Daniel	Lavella,	director	de	la	campanya.	

L’espot	de	la	campanya	“Quiero	verte”	i	recomanacions	del	seu	ús	com	a	eina	de	

sensibilització	i	prevenció	del	racisme	i	la	xenofòbia.	

 Durada de l’acte: 90 minuts


