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Fitxes tècniques de les activitats formatives i educatives de SOS Racisme

Nom de l’activitat
Eines antiracistes de defensa dels drets

humans

Objectius

- Informar sobre què s’entén per Racisme i Xenofòbia.
- Facilitar elements per a la comprensió tècnica d’aquesta realitat.
- Presentar el Servei d’Atenció, Informació i Denuncia per persones

víctimes de racisme i xenofòbia de SOS Racisme. 

Continguts

- Entendre els conceptes: Drets Humans, Racisme, Xenofòbia. 
- Què, qui i com es genera el racisme i la xenofòbia.
- El Servei d’Atenció i Denúncia per a les víctimes de Racisme i 

Xenofòbia (SAID) de SOS Racisme.
- Reconeixement, casos reals i actuacions per combatre el Racisme, 

la Xenofòbia i els Delictes d’odi.

Descripció i
desenvolupament

de l’activitat 

- Introducció teòrica a la Carta Universal  dels Drets  Humans i  als
conceptes de racisme i xenofòbia.

- Explicació teòrico-pràctica de què és el racisme i les seves diferents
manifestacions.

- Explicació de l'acció i objectiu del Servei d'Atenció i Denúncies per
a Víctimes de racisme i xenofòbia.

- Els  drets  de  la  persona  víctima  de  racisme  i  xenofòbia:  la
importància de denunciar aquestes fets.

- Pràctica  dividits  en  grups:  com  intervenir  sobre  discriminacions
racistes, mitjançant el treball amb casos reals del SAiD. Tenint en
compte els diferents conceptes explicats a les sessions anteriors
(drets de les persones, tipologies de discriminació racista, etc).

- Amb la posada en comú del treball de cada grup, es comparteixen
dubtes,  experiències  i  aprofundir  en  conceptes  clau,  com eines
legals, vies alternatives de resolució de  conflictes, etc.

Persones
destinatàries

Membres/representants  d'entitats,  comunitats  i  grups  vulnerables,
professionals que treballen davant situacions de racismes o xenofòbia.

Nre. de participants Mínim 5. Màxim 25.

Durada
Activitat: 4h
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 min 

Observacions

Equipament
necessari

Ordinador i projector

Material que aporta
l’entitat

Projecció
Dossier amb informació bàsica
Material per treballar els casos a la part pràctica

Personal 1 persona

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Nom de l’activitat Eines ciutadanes per combatre el racisme

Objectius

- Dotar d'eines teòriques i pràctiques per enfortir la lluita contra les
discriminacions racistes.

- Analitzar diferents tipologies de discriminació racista, com abordar-
les i eines per gestionar-les.

- Reflexionar sobre els diferents espais i manifestacions del racisme i
la xenofòbia a la nostra societat.

- Aprofundir en el coneixement dels drets humans, la seva defensa i
el racisme.

Continguts

- Drets Humans, què són, la seva història i la seva aplicació. 
- Racisme i xenofòbia.
- Discriminacions racistes: tipologies i conseqüències.
- Lluita contra les discriminacions: mètodes per identificar-les i eines, 

legals i socials, per eradicar-les.
- Restitució de drets de les persones que han patit discriminació.

Descripció i
desenvolupament

de l’activitat 

Mòdul 1: Drets Humans
 Introducció teòrica a la  Carta Universal  dels Drets Humans:

com i quan van néixer, quins són i quina és la seva aplicació.
 Mitjançant  una activitat,  aprofundir  en el  contingut  del  Drets

Humans, la seva vulneració o respecte a la societat actual.
Mòdul 2: Racisme

 Explicació teòrico-pràctica de què és el  racisme i  les seves
diferents manifestacions: en relació a les ètnies o cultures que
en són objecte, segons el subjecte discriminador o el context
on es dóna la discriminació.

 Repàs de la història i l'evolució del racisme, així com de les
lluites socials per eradicar-lo.

Mòdul 3: Actuem davant les discriminacions racistes
 Explicació de l'acció i objectiu del Servei d'Atenció i Denúncies

per a Víctimes de racisme i xenofòbia
 Pràctica dividits en grups: com intervenir sobre discriminacions

racistes, mitjançant el treball amb casos reals del SAiD. Tenint
en  compte  els  diferents  conceptes  explicats  a  les  sessions
anteriors  (drets  de  les  persones,  tipologies  de discriminació
racista, etc).

 Amb  la  posada  en  comú  del  treball  de  cada  grup,  es
comparteixen dubtes, experiències i  aprofundir en conceptes
clau,  com  eines  legals,  vies  alternatives  de  resolució  de
conflictes, etc.

Persones
destinatàries

Professionals que treballen davant situacions de racismes o xenofòbia.

Nre. de participants Mínim 5. Màxim 25.

Durada
Activitat: 5h
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 min 

Observacions
La formació es divideix en 3 mòduls. Es poden fer per separat, tot i
que s'aconsella fer tota la formació sencera. 

Equipament
necessari

Ordinador i projector

Material que aporta
l’entitat 

Projecció / Dossier amb informació bàsica / Material per treballar els 
casos a la part pràctica

Personal 1 persona

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Nom de l’activitat El poder del llenguatge

Objectius

- Reflexionar sobre el llenguatge inclusiu com a base d'una societat 
més igualitària.

- Identificar els usos del llenguatge discriminatoris o despectius en 
relació al racisme, i buscar alternatives.

- Reflexionar sobre el paper dels mitjans de comunicació com a 
agent d'exclusió o inclusió social.

Continguts
- El racisme i la xenofòbia.
- El racisme en el llenguatge.
- Bones pràctiques en el llenguatge.

Descripció i
desenvolupament

de l’activitat 

- Breu introducció teòrica als conceptes de racisme i xenofòbia i 
formació teorico-pràctica de l'ús del llenguatge.

- Posteriorment, es projecta un fragment d'un programa de televisió 
prèviament seleccionat. Les persones participants disposen de la 
transcripció de tot el contingut perquè no hagin de prendre nota.

- En acabar, es treballa sobre el contingut, identificant aquells 
elements del llenguatge que exerceixen de discriminadors.

- En grup i dinamitzat per la tallerista, es debat sobre els elements 
identificats, sobre la idoneïtat del seu ús, freqüència, efecte sobre 
les persones i, especialment, es construeixen alternatives a un 
llenguatge discriminadors i excloent.

Persones
destinatàries

A partir de 16 anys

Nre. de participants Mínim: 5 persones Màxim: 25 persones

Durada
Activitat: 2h
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 min

Observacions

Activitat especialment indicada per alumnes o professionals 
interessades en la comunicació, en l'ús de la llengua. També per 
professorat o professionals d'entitats o institucions que vulguin evitar 
l'ús d'un llenguatge discriminatori.

Equipament
necessari

Ordinador, altaveus, projector.
Pissarra 
Cadires i taules o cadires on es pugui escriure

Material que aporta
l’entitat 

Vídeo
Documentació impresa
Dossier amb informació de suport

Personal 1 persona

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Nom de l’activitat El racisme mata (cinefòrum)

Objectius

- Reflexionar sobre els diferents espais i manifestacions del racisme 
i la xenofòbia a la nostra societat.

- Reflexionar sobre el paper de les lleis, les polítiques i els mitjans 
de comunicació en la discriminació racista. 

- Conèixer les conseqüències de la discriminació racista en la vida 
de les persones.

- Conèixer exemples de lluita social per la igualtat de drets i defensa
de drets humans.

- Debatre i generar propostes per combatre el racisme.
- Aportar eines per enfortir la lluita antiracista a partir del treball 

grupal.

Continguts

- El racisme i la xenofòbia i les seves conseqüències.
- Conceptes relacionats amb política migratòria, Centres 

d'Internament per a persones estrangeres (CIE), procés de 
regularització i gestió de fronteres.

- La influència dels mitjans de comunicació i el tractament de la 
informació.

- El paper de la ciutadania en la lluita contra el racisme i en la 
defensa dels drets humans.

- Convivència i cohesió social.

Descripció i
desenvolupament de

l’activitat 

- Projecció del documental «El racisme mata. Les múltiples cares 
del racisme institucional» (30 minuts)

- Dinamització de debat participatiu, incidint en els conceptes:
o CIE: legalitat i legitimitat de la privació de persones 

per la una falta administrativa.
o Política migratòria: anacronisme de la Llei 

d'Estrangeria, orígens, evolució. Relació entre països 
UE.

o Fronteres: gestió de fronteres a nivell europeu, 
Frontex, i internacional.

Persones
destinatàries

A partir 16 anys.

Nre. de participants
Mínim 5 persones. 
Màxim, indiferent.

Durada
Activitat:  1h 30 minuts
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 minuts

Observacions
Serà interessant relacionar els conceptes recollits al documental amb 
les situacions actuals. Però els interessos del públic participant 
determinarà el contingut i temes tractats al debat.

Equipament
necessari

Ordinador, altaveus, projector.
Cadires

Material que aporta
l’entitat

Vídeo

Personal 1 persona

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Nom de l’activitat
Europa davant la situació de les persones

refugiades

Objectius

Sensibilitzar els joves davant la greu crisi de valors i humanitària que
suposa   la falta de consciència sobre els fenòmens d'immigració en
general i sobre l'actual resposta al drama de les persones refugiades
a nivell local i europeu.

Continguts

- Causes de les migracions
- Persona refugiada i migrants
- Rutes migratòries cap a Europa
- Estereotips, racisme i xenofòbia.

Descripció i
desenvolupament

de l’activitat 

- A partir de testimonis reals obtinguts a l'illa de Lesbos, s'organitza
una xerrada participativa en la qual es pretén trencar estereotips
sobre les persones migrants, aprofundir sobre les causes de les
migracions,  sobre el  concepte de persona refugiada i  sobre les
rutes migratòries cap a Europa.

- Consta  d'una  part  explicativa  i  d'una  dinàmica  per  fomentar  el
diàleg i la participació. 

Persones
destinatàries

- Joves de segon cicle de secundària (3r i 4t d'ESO) i batxillerat.
- Públic adult.

Nre. de participants Màxim 25.

Durada
Activitat: 2h
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 mins

Observacions S'utilitzarà material audiovisual (fotografies, vídeos i ppt)

Equipament
necessari

Ordinador i projector

Material que aporta
l’entitat

Material per projectar: fotografies, vídeos i presentació power point.

Personal Dues persones

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Nom de l’activitat Trenca amb la discriminació (racista)

Objectius

- Reflexionar sobre l'origen de les discriminacions.
- Entendre la relació entre prejudicis, estereotips i discriminació 

racista. 
- Desmuntar prejudicis vers la migració o població migrada.
- Reflexió sobre el paper de cada persona en els processos de 

discriminació: què sentim i què podem fer per millorar les situacions.
- Aportar eines per enfortir la lluita antiracista a partir del treball grupal

Continguts

- Prejudicis, estereotips i discriminació, i la seva relació.
- El racisme i la xenofòbia i les seves conseqüències.
- Cultura i identitat
- El paper de la ciutadania en la lluita contra el racisme.
- Convivència i cohesió social.

Descripció i
desenvolupament

de l’activitat 

- Breu presentació teòrica dels conceptes prejudici i estereotip, 
mitjançant una dinàmica a partir d'un video-endevinalla i les 
intervencions de les persones participants.

- Projecció del vídeo «Trenca amb la discriminació», com a resum del 
contingut teòric i reflexió sobre el seu contingut, donant pas a la 
discriminació racista i els conceptes racisme i xenofòbia.

- Posteriorment, es divideix el públic en diferents grups que han de 
treballar sobre uns estereotips concrets. Analitzant des del possible 
origen del tòpic, fins els arguments per desmuntar-lo. S'ofereix 
informació amb dades i el/la tallerista dóna suport als diferents 
grups. Es finalitza amb una posada en comú i debat conjunt.

Persones
destinatàries

Públic jove (+14 anys) i adult

Nre. de
participants

Mínim 5, màxim 25 persones.

Durada
Activitat: 1h 30 minuts
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 minuts

Observacions
Durant la sessió, es pot utilitzar diferent material audiovisual de suport 
segons el públic i el temps disponible.

Equipament
necessari

Ordinador, altaveus, projector.
Cadires i taules o cadires on es pugui escriure

Material que aporta
l’entitat 

Vídeo
Power point amb informació de suport
Documentació impresa amb informació necessària per treballar.

Personal 1 persona

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Nom de l’activitat Islamofòbia, trenca la convivència?

Objectius
Sensibilitzar els infants i joves de les conseqüències per la convivència i
la cohesió social que comporta la islamofòbia i qualsevol altra forma de 
discriminació social, generant desigualtat de drets i oportunitats.

Continguts

-Societat Laica.
-Mites i prejudicis sobre l'Islam.
-Els cinc pilars de l' Islam.
-Doctrina Social.
- Igualtat i similituds amb altres religions.
- Causes de les migracions.
- Drets Humans i convivència
- Identitat i Cultura
- Percepció social, estereotips, discriminació
- Racisme i xenofòbia.

Descripció i
desenvolupament de

l’activitat

La sessió tindrà dos parts caracteritzades pel debat, cadascuna una 
introducció de conceptes i idees generals i després un debat obert 
amb el grup que sempre estarà dividit en dos equips.
Els dos debat estaran fomentat amb la presentació de dos vídeos i 
amb la dinamització del responsable de l'activitat amb preguntes i 
assignant torn de paraula i minuts d'intervenció.
El vídeos son "Els quatre Pilars del Islam" i "Hijab". La proposta esta 
dirigida a que els joves reflexionen en torn a les característiques 
d'una societat laica i d'igualtat d'oportunitats de tota la comunitat com 
eina que afavoreix el progrés i la millora com societat.
A partir d'aquest espai participatiu i de debat es pretén generar 
pensament crític i trencar estereotips sobre l'Islam, aprofundint sobre 
les causes de la seva imatge, els mites i prejudicis que existeixen 
sobre ell.
El taller també recerca sensibilitzar sobre la importància de la igualtat 
de drets i la cohesió social com a valor de la convivència social.

Persones
destinatàries

-d  Infants de cicle superior de primària i secundaria.
 

Nre. de participants Màxim 25.

Durada
Activitat: 1.30h
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 mins

Observacions

La proposta de l'activitat es realitza en un ambient distès i de 
participació oberta de l'alumnat davant les diferents reflexions 
proposades pel formador, amb un llenguatge proper i lúdic, amb 
l'objectiu d'estimular el pensament crític dels infants i joves, davant 
l'actitud de la societat i els Estats en la vulneració de drets i 
compromisos internacionals. Es recerca empatia i reflexió sobre com 
afavorir la cohesió social des del rol de l'infant i jove i la seva etapa 
evolutiva com actor protagonista dels esdeveniments socials 
contemporanis.

Equipament
necessari

Ordinador i projector

Material que aporta
l’entitat

Vídeos "Els quatre pilars del Islam" i "Hijab"

Personal Un/a dinamitzador/a.

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Nom de l’activitat Estereotips i prejudicis a examen

Objectius

Sensibilitzar als i les joves davant les conseqüències que comporten els 
prejudicis i els estereotips a la nostra societat, comportant exclusió i 
discriminació social, es pretén que siguin els propis joves  els que 
reflexionin i identifiquin les conseqüències d'aquestes actituds en les 
nostres relacions diàries. 

Continguts

Prejudicis i estereotips culturals
Tolerància i respecte 
Igualtat desigualtat de drets
Tots podem ser estrangers
Superioritat/inferioritat
Racisme/xenofòbia (conductes antisocials) 
Herència històrica del racisme
Per què hi ha immigració?
Conflicte d'interessos entre cultures
El problema del bé contra el mal
Els efectes de la globalització en les cultures
Naixem o ens fem racistes? 

Descripció i
desenvolupament de

l’activitat

S'observaran tres vídeos i reflexionaran en petits grups la cadena de 
causes i efectes: estereotip, prejudici i discriminació. Els joves hauran 
de pensar les raons per les quals es produeixen discriminacions a la 
nostra societat. Els participants reflexionaran i plantejaran altres 
exemples com els que es mostren en els vídeos i descriuran situacions 
injustes que hagin vist o els hagin explicat. 

Els tres vídeos són;
- Una càmera oculta capta la reacció de la gent davant el racisme 
#EsRacisme. 
- Vídeo de reflexió: "les apariencias engañan". 
- Vídeo: Rebuig de parelles de cultures diferents.

Acabem l'activitat amb el visionat del vídeo "Trenca amb la 
discriminació" afavorint la reflexions finals i conclusions de la sessió.

Persones
destinatàries

 Joves de primer cicle de primària i segon cicle de secundària 

Nre. de participants Màxim 25.

Durada
Activitat: 1.30h
Temps de preparació, muntatge i desmuntatge: 10 mins

Observacions

La proposta de l'activitat es realitza en un ambient distès i de 
participació oberta de l'alumnat davant les diferents reflexions 
proposades pel formador, tot amb un llenguatge proper i lúdic, amb 
l'objectiu d'estimular el pensament crític dels i les joves, 

Equipament
necessari

Ordinador i projector

Material que aporta
l’entitat

Material audiovisual
"Una càmera oculta capta la reacció de la gent davant el racisme 
#EsRacisme". 
"Vídeo de reflexión: las apariencias engañan" .
"Rebuig de parelles de cultures diferents".
"Trenca amb la discriminació Racista".

Personal Un/a dinamitzador/a

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Fitxes tècniques i pressupostos de les activitats de sensibilització de SOS Racisme

Activitat «Denunciem el racisme: presentació del SAiD»

Segons l'Agència de Drets Fonamentals (FRA) de la Unió Europea, la gran majoria dels casos de
racisme no es denuncien i queden invisibles. Moltes persones que han patit racisme o xenofòbia
no acudeixen a cap servei de denúncia, perquè no poden, perquè no el coneixen o perquè no
saben que allò que estan patint es pot denunciar i tenen el dret. 

Mitjançant aquesta activitat, el donarà a conèixer el Servei d’Atenció i Denúncia per a les Víctimes
de  racisme i  xenofòbia  (SAiD)  de  SOS Racisme Catalunya  a  persones  i  entitats,  per  a  que
denunciïn situacions de racisme i xenofòbia i es dirigeixin al Servei.

El SAiD ofereix un servei gratuït per a les persones o col·lectius que han patit discriminació racista
de qualsevol tipus. El Servei va adreçat:

 A persones o col·lectius que han estat víctimes de delictes d’odi i discriminacions racistes
pel seu color de pell, el seu origen, la seva nacionalitat, cultura o religió. 

 A persones que han estat testimonis d’agressions o actituds racistes o xenòfobes. 
 A persones o col·lectius que pertanyen a una minoria ètnica o són d’origen immigrat que

desitgin informar-se sobre quins són els seus drets com a ciutadans. 

PRESSUPOST ACTIVITAT «Denunciem el racisme: presentació del SAiD»
 cost unitari número hores/unitats TOTAL
Personal 100 2 200
TOTAL sense IVA   200
IVA 21%   42
TOTAL AMB IVA 21%   242

Desplaçaments.

El cost final de la activitat variarà en funció del municipi on es realitzi:

a) pels municipis inclosos en la zona 1 de l'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea
de Barcelona, al pressupost de les activitats no s’afegirà cap cost de desplaçament;
b) per la resta de municipis,  al pressupost de la formació s’afegirà el  cost del títols d’anada i
tornada del transport públic, des de Barcelona al municipi on es realitzarà la activitat. En cas de
recórrer  a  un  mitjà  de  transport  privat,  es  calcularà  el  cost  del  desplaçament  en  funció  del
quilometratge real realitzat (0,19 Euro x km). 

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Activitat «Expo Obre els Ulls»

L'exposició «Obre els ulls» recull diferents situacions quotidianes viscudes per persones diverses.
Les  diferències  entre  les  experiències  de  cada  personatge  mostren  les  diferents  cares  de  la
discriminació racista i les seves conseqüències a la vida diària de les persones. 

La presentació de la exposició inclou una activitat guiada pel públic, que permet reflexionar –des
d’una perspectiva personal– sobre les formes de discriminació que moltes persones viuen a diari
en les nostres ciutats i pobles.

Característiques tècniques:
• Estructura d'alumini 5x3 que s'obre en sistema acordió o tela d'aranya.
• Grafismes en peces de tèxtil semi opac.
• Mides de l'estructura: 369 cm x 223 cm.
• Mides dels plafons tèxtils: 73 x 73 cm

La exposició tindrà una duració de entre dues setmanes i un mes, depenent de les necessitats de 
les entitats/centres/institucions etc. que la demanin.

La exposició està dirigida al públic en general.

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



PRESSUPOST ACTIVITAT «Expo Obre els ulls»   
 cost unitari número hores/unitats TOTAL

Personal (coordinació, muntatge, 
desmuntatge i presentació) 100 6 600
TOTAL   600
IVA 21%   126
TOTAL AMB IVA 21%   726

Desplaçaments del personal.

El cost final de la exposició variarà en funció del municipi on es realitzi:

a) pels municipis inclosos en la zona 1 de l'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea
de Barcelona, al pressupost de les activitats no s’afegirà cap cost de desplaçament;
b) per la resta de municipis,  al pressupost de la formació s’afegirà el  cost del títols d’anada i
tornada del transport públic, des de Barcelona al municipi on es realitzarà la activitat. En cas de
recórrer  a  un  mitjà  de  transport  privat,  es  calcularà  el  cost  del  desplaçament  en  funció  del
quilometratge real realitzat (0,19 Euro x km). 

Assegurança.

El cost  final  de la  exposició inclourà també una pòlissa d’assegurança (danys al  material  per
accident durant el viatge d’anada i tornada, estada durant l’exposició, incendi i robatori). El cost
base de la pòlissa és de 192 euros + IVA.

Extra: Joc «Obre els ulls».

Aquest joc representa una activitat extra de la exposició «Obre els ulls», pensada principalment
per persones joves. Aquesta dinàmica permet reflexionar, de manera lúdica i divertida, sobre les
situacions quotidianes de racisme i discriminació que es donen en la nostra societat. La activitat
serà acompanyada per una dinamitzadora de SOS Racisme. 
Aquesta dinàmica és opcional, a demanda de la entitat que organitza la exposició. 
La dinàmica és durà a terme, en principi, el dia de la inauguració de la exposició. En cas la entitat
ho demani, es podrà repetir cada dues setmanes (per un màxim de tres vegades en un més). 
Cada sessió duta a terme del joc «Obre els ulls» té un cost afegit de 100 euros + IVA. 
La dinàmica està dirigida al públic en general, en particular a les persones joves (des de 3er de
ESO).

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Activitat «Expo Esquerdes»

L'exposició «Esquerdes» vol fer visible el formes del racisme a les nostres ciutats, contribuint a
fomentar la denuncia activa d’aquests fets lamentables. Això, per assumir el racisme no com una
sèrie de manifestacions i actituds aïllades, sinó com un problema estructural de la nostra societat.

L’exposició mostra retrats i testimonis directes de persones que van denunciar agressions racistes
al SAID de SOS Racisme: son una mostra de la gran quantitat de situacions similars que son
denunciades a SOS Racisme cada any.

Característiques tècniques:
• 5 estructures de fusta de 185 cm x 90 cm + 5 plafons plàstics de 140 cm x 70 cm
• Mides total de l'estructura: 185 cm x 450 cm.

PRESSUPOST ACTIVITAT «Expo Esquerdes»   
 cost unitari número hores/unitats TOTAL

Personal (coordinació, muntatge, 
desmuntatge i presentació) 100 6 600
TOTAL sense IVA   600
IVA 21%   126
TOTAL AMB IVA 21%   726

La exposició tindrà una duració de entre dues setmanes i un mes, depenent de les necessitats de
les entitats/centres/institucions etc. que la demanin.
El dia de la inauguració, personal de SOS Racisme presentarà els continguts de la exposició al
públic, i contestarà a preguntes de les persones participants, de cara a donar a conèixer la situació
del racisme a Catalunya.

La exposició està dirigida al públic en general.

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org



Desplaçaments del personal.

El cost final de la exposició variarà en funció del municipi on es realitzi:

a) pels municipis inclosos en la zona 1 de l'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea
de Barcelona, al pressupost de les activitats no s’afegirà cap cost de desplaçament;
b) per la resta de municipis,  al pressupost de la formació s’afegirà el  cost del títols d’anada i
tornada del transport públic, des de Barcelona al municipi on es realitzarà la activitat. En cas de
recórrer  a  un  mitjà  de  transport  privat,  es  calcularà  el  cost  del  desplaçament  en  funció  del
quilometratge real realitzat (0,19 Euro x km). 

Transport i muntatge.

El cost del transport, muntatge i desmuntatge de la exposició en un municipi de les zones 1 i 2 de
l'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona és de 124,80 Euro + IVA (cost
base).
Per la resta de municipis, al cost base s’haurà d’afegir un cost de 12,48 Euro + IVA per cada
fracció afegida de 30 minuts del servei.

Assegurança.

El cost  final  de la  exposició inclourà també una pòlissa d’assegurança (danys al  material  per
accident durant el viatge d’anada i tornada, incloent els danys durant la càrrega/descàrrega al/del
vehicle transportador, estada durant l’exposició, incendi i robatori). El cost base de la pòlissa és de
192 euros + IVA.

SOS Racisme Catalunya
formacio@sosracisme.org
www.sosracisme.org


