Busquem 100
estudiants
d’ESO
i Batxillerat
com a
col·laboradors
periodístics
GOODBYE INSTITUT comença
una nova etapa i passarà de
ser un Suplement de la revista universitària LO CAMPUS,
a ser una publicació independent amb vida pròpia. I per
això volem fer-la més participativa que mai. L’estudiant
en serà l’únic amo de les seves pàgines i dels seus continguts.
GOODBYE INSTITUT tindrà suport de paper premsa i un suport digital variat per a ordinadors, tauletes i mòbils. No
només engegarem una potent
“Multimèdia” sinó que anirem més enllà creant el que
es diu una “Narrativa Transmedia” (“Transmedia Storytelling”). La “Transmedia”
explica múltiples històries a
traves de múltiples mitjans.
COMENÇA UNA NOVA AVENTURA DE PREMSA ESCOLAR PARTICIPATIVA A LES TERRES DE
LLEIDA.
APUNTA-T’HI.
També et proposem un altre
repte:
Involucra als teus mestres i
SURIHVVRUV GH FRQÀDQoD HQ
aquesta aventura de premsa
escolar. Això voldrà dir, que a
més de fer de periodista faràs de “gestor de mitjans de
comunicació” fent de coordinador i animador mediàtic al
teu centre educatiu.
Ens desplacem a les ESCOLES
i INSTITUTS per explicar-ho.
Escriu a la Paula:
paula@locampus.cat

Converteix-te en un
AGENT ANTIRUMOR
La lluita contra els rumors malèvols,
prejudicis i estereotips a les escoles,
instituts i universitats
lgun lector després de llegir el títol
d’aquest escrit pot pensar que es troA
ba davant una alta “collonada paternalis-

WDµSHULQÁDUHOFDSGHQRUPHVLFRDFFLRQV
als estudiants i encara n’hi hauran uns altres: que pensaran que és “un joc”, una
broma infantil. Que és això d’un “AGENT
ANTIRUMOR”?
Doncs no és cap normativa, ni cap broma,
és una forma raonada de conducta útil i
HÀFDoSHUFRPEDWUHG·DUUHOHO58025DOV
centres educatius i a les nostres Aules.
El rumor malèvol i estes amb mala llet,
per fer mal i per deteriorar i/o destruir la
imatge de companys, companyes i professorat, a més de familiars i tota mena de
protagonistes del nostre sistema educatiu
i convivencial.
No estem inventant res de fons perquè
hi ha moltes experiències en marxa. La
nostra novetat a les Terres de Lleida només és ampliar els camps d’intervenció
que van des de combatre els rumors,
perjudicis i estereotips que hi ha vers els
ciutadans d’origen immigrant com també
fer-ho contra els rumors, perjudicis i estereotips de tots els nostres companys i
companyes estudiants o professors, sigui

per la seva conducta diària, pel seu aspecte de cos i vestimenta, pel seu rendiment escolar o docent i per la seva orientació sexual.
La nostra novetat local, és que mentre
existeixen Xarxes ciutadanes i escolars
que han establert i singularitzat l’AGENT
ANTIRUMOR com un personatge institucionalitzat amb aquesta funció, nosaltres
ho volem estendre a tothom. TOTHOM,
cada un de nosaltres s’ha de convertir a
la pràctica com un veritable AGENT ANTIRUMOR.
Ho presentem, no com un “càrrec” o
una “feina” per molt voluntària que sigui, sinó com una autèntica responsabilitat compartida de tots els membres de
la comunitat educativa que també inclou
l’àmbit familiar i cívic.
La lluita contra el rumor i les seves variants, només té dues armes: la sensibilització i la capacitat de diàleg. Però evidentment n’hi ha una prèvia ... no deixar
anar el rumor. Un RUMOR és una arma de
destrucció personal i massiva i ningú pot
ser-ne conscientment o inconscientment
el desencadenant.
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CONCEPTES SOBRE CONVIVÈNCIA
Contra els estereotips, perjudicis, racisme i rumors
sobre els culturalment diferents
l material que presentem a continuació és tot un plantejament sense
Econcessions,
per a persones sensibles

FDSDFHVGHUHÁH[LRQDULGHSUHQGUHXQ
compromís cívic en el seu Centre Escolar.

P

er a nosaltres un estudiant d’ESO, de
Batxillerat o de Universitat mereix
el nostre respecte intel·lectual, tingui

l’edat que tingui, per això oferim un
text seriós sobre un tema brutal: la
discriminació i el rumor com a armes
de destrucció psicològica i destrucció
d’imatge de molta gent.
ecordem que el rumor portat a l’extrem, pot acabar amb assetjament:
R
el popular Bullying de les aules o dels
centres laborals.

genis.

Estereotips
A

tribució generalitzada de
determinades característiques d'alguns membres
d'un grup al seu conjunt.
S'atribueixen qualitats a
una persona com a membre
d'un grup i no se la jutja des
de la seva individualitat.
Els estereotips no són ni positius ni negatius en si mateixos. Són imatges mentals
PROW VLPSOLÀFDGHV GH UHDlitats complexes, que ens
ajuden a decidir com comportar-nos davant de situacions noves. Així, tenim la
tendència natural a classiÀFDU L DJUXSDU OHV SHUVRQHV
en categories.
Els estereotips existeixen
en tots els grups socials.
Mentre considerem el grup
al qual pertanyem com heterogeni, tendim a veure
els altres grups com homo-

El problema sorgeix quan
DTXHVWHV
FODVVLÀFDFLRQV
exageren o distorsionen
les creences que tenim de
les característiques o costums d'un grup i no es jutja
als seus membres des de la
seva individualitat.
D'aquesta manera, quan
PHPEUHVG DOWUHVJUXSVGHÀneixen els catalans com garUHSHVWDQFDWVLGHVFRQÀDWV
als canaris com aplatanats o
poc seriosos; els bascos com
a terroristes i bruts; o als
madrilenys com xulos i prepotents; tendim a desmentir-ho i a contestar amb un
"no es pot generalitzar". En
canvi, acceptem més fàcilment idees que s'associen a
conceptes com el de persona immigrada (pobre, sense
estudis i amb creences anacròniques) sense tenir en
compte la gran heterogeneïtat existent entre la població immigrada.
Normalment els estereotips
no s'adquireixen per experiència directa sinó a través de
la informació que rebem de
diversos mitjans (amistats,
família, veïns, companys de
treball, mitjans de comuni-

resentem una sèrie de CONCEPTES
que són textos de les xerrades i conP
ferències de Raquel Moreno del Col·lec-

tiu d’Anàlisis Socials D-CAS. En concret
de la seva intervenció a les Jornades
de Formació “Train the Trainer”: “Las
claves de la sensibilización cara a cara:
Estrategias comunicativas y emocionales” (Projecte Antirumors, Barcelona
2013).

cació, etc.). Assumim com
a pròpia aquesta informació sense qüestionar-la. Els
estereotips formen part de
l'àmbit de les creences i les
percepcions
subjectives.
Per aquest motiu els estereotips són molt difícils de
desmuntar i es troben a l'arrel dels prejudicis.

Prejudicis
FWLWXGKRVWLOLGHVFRQÀDda cap a alguna persona
A
que pertany a un col·lectiu, simplement a causa de
la seva pertinença a aquest
grup.

Els prejudicis són una conseqüència dels estereotips:
les imatges negatives que es
tenen d'un grup de persones
condueixen a emetre judicis negatius sobre elles senVHYHULÀFDFLySUqYLDLVHQVH
que estiguin fonamentats

en una experiència directa
o real. A més, les actituds
negatives que es mantenen
amb un determinat grup es
fan extensibles a cadascun
dels seus membres.
D'aquesta manera, si es tenen prejudicis sobre la manera de conduir de les dones i ens creuem amb una
conductora que comet alguna equivocació al volant,
es dirà "dona havia de ser!",
Incloent d'aquesta manera
en el judici a totes les dones .
Com els estereotips, els
prejudicis es poden observar en tots els grups socials,
així com en tots els àmbits
i activitats. Són actituds, i
per tant inclouen creences,
emocions, i una inclinació a
jutjar i actuar. Un cop més,
el desconeixement es troba
a la base dels prejudicis.
Les desigualtats socials
també són a la base dels
prejudicis, que acostumen
a aplicar la societat majoritària als grups minoritaris, i
TXHV XWLOLW]HQSHUMXVWLÀFDU
comportaments o actituds
de discriminació.
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Racisme
ntenem per racisme
qualsevol forma d'exEclusió,
segregació, dis-

criminació o agressió a
les persones per motiu
del seu origen ètnic o
nacional, el color de la
pell, les creences religioses, o les pràctiques
culturals o de qualsevol
altre tipus.
El racisme generalment
es produeix quan una
persona o grup es considera superior a l'altre. I genera importants
greuges en la convivència, la preservació dels
drets de les persones,
el model de societat i el
sistema democràtic. Diferenciem dos tipus de
racisme, principalment:
RACISMO
INSTITUCIONAL: és el que trobem
en les lleis i polítiques
dels governs i les administracions públiques,
així com en els discursos polítics que discriminen per raons d'origen, color de pell o
cultura. Quan les lleis i
polítiques tendeixen a
la societat cap a la separació de les persones,
ens trobem davant d'un
model segons el qual no
totes les persones som
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iguals davant la llei, que
estableix categories de
ciutadans en funció dels
drets que l'Estat reconeix i les oportunitats
que garanteix. Les persones immigrades, el
col·lectiu gitano, però
també altres col·lectius
són susceptibles de ser
discriminats davant la
llei.
RACISMO SOCIAL: són
situacions de racisme
que pateixen moltes
persones en la seva vida
quotidiana (a la feina, a
l'entrada de locals d'oci,
pel carrer, entre veïns,
en botigues, a l'escola,
etc.). Discriminacions
per qüestió d'origen, religió o cultura, i que situen en les diferències
l'origen dels problemes i
FRQÁLFWHVGHODVHYDFRmunitat. El racisme social no ha parat de créixer
al nostre país i d'ocupar
nous espais: l'esport i
Internet són esferes socials on també es donen
casos de racisme. A més,
aquest ja no només afecta els nouvinguts i al poble gitano, sinó també a
ciutadans i ciutadanes
immigrants ja residents
DTXt HOV MRYHV ÀOOV L Àlles de famílies immigrades que han nascut
aquí o que han arribat
de molt petits, els joves
provinents d'adopcions
internacionals i els menors no acompanyats
(que han arribat sols,
sense família).
RACISMO SUBTIL: es
tracta d'un tipus de racisme social i implica
una resposta emocional
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negativa cap a membres
d'altres cultures en que
els sentiments no són
tant d'odi i clara hostilitat (pròpies del racisme
més explícit), sinó més
aviat de certa incomoGLWDWLQVHJXUHWDWRÀQV
i tot, por. El resultat és,
més aviat, evitar el contacte amb l'altre grup
sense manifestar conductes obertament hostils.

Rumors
rumors són declasobre persoEnes,lsracions
grups, fets o insti-

tucions, que es difonen
d'una persona a una altra sense que es demostri la veracitat, amb la
intenció que siguin assumides com reals i a les
que se'ls atorga credibilitat no perquè hi hagi
proves directes que les
sostinguin sinó perquè
hi ha gent que les creu.
Sovint els rumors neixen i s'estenen amb
èxit perquè corroboren
idees o creences prèvies dels que els accepta.
Algunes persones i grups
donen per bons certs rumors perquè són compatibles amb els seus propis interessos, o amb el

que creuen que és veritat.
Alhora, els rumors són una forma de
gestionar ansietats i incerteses mitjançant la generació i circulació de declaracions i suposicions que ens ajuden a
explicar i entendre situacions ambigües
o d'incertesa, a reduir ansietats, i a jusWLÀFDUFRPSRUWDPHQWV
Per això, sovint els rumors també sorgeixen en contextos d'amenaça real o
potencial, tant tangible com psicològica, que provoca en les persones una
sensació de control i de confort psicològic. Les amenaces psicològiques poden
ser personals o col·lectives i sovint estan relacionades amb la identitat.
En contextos socials on el desconeixement, els estereotips i els prejudicis
generen sentiments de por i d'amenaça
a la identitat col·lectiva, els rumors juguen un paper tranquil·litzador.
Els rumors s'alimenten dels estereotips
i dels prejudicis, al mateix temps que
poden crear-ne de nous.
Raquel Moreno
Col·lectiu d’Anàlisis Socials D-CAS
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Busquem estudiants
creatius del dibuix,
les caricatures
i dels còmics
per preparar
“LA DIVERTIDA
VIDA ESCOLAR
DE LES TERRES
DE LLEIDA”
Connecta amb nosaltres:
historietes@locampus.cat

El periòdic universitari de Catalunya
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Vuitena època
Número 29

2€

La solidaritat
líquida

Antirumors

