
Són tots. . .

Frena els rumors!

Venen per...

Aquesta gent...
Davant els rumors:
forma’t, organitza’t
i actua

Una iniciativa de: Amb el suport de: 

Diuen que...

Els rumors s’escampen ràpidament
i dificulten la convivència. Frena’ls.

Per un Sant Feliu lliure de rumors
Per a més informació 
www.santfeliu.cat/xarxaantirumors



Pssst. . .!

Què és la Xarxa Antirumors de Sant Feliu? 
La Xarxa Antirumors és una iniciativa con�gurada per entitats 
del municipi i ciutadania a títol individual que, conjuntament 
amb l'Ajuntament de Sant Feliu, pretén combatre i desmuntar 
els rumors, estereotips i prejudicis que han arrelat en l’imaginari 
col·lectiu i que posen obstacles a la bona convivència a la 
ciutat.

Què fa?
• Treballa en xarxa per identi�car, qüestionar, combatre i desar-

ticular, amb informació contrastada i objectiva, totes aquelles 

declaracions sobre persones, grups i esdeveniments que es 

difonen sense que es demostri la seva veracitat. 

• Fomenta l’empoderament de la ciutadania per desenvolupar la 

seva tasca.

• Elabora campanyes de sensibilització vers la diversitat adreça-

des a la resta de la ciutadania. 

• Forma les entitats i persones que són membres per capaci-
tar-les com a agents antirumors.

Qui hi pot participar?    
Hi poden participar totes aquelles entitats o persones a títol 
individual que comparteixin els valors i objectius que inspiren 
l’acció de la Xarxa i que tinguin un compromís ferm amb 
aquests. 

Com adherir-se? 
Per adherir-se a la Xarxa es pot omplir el formulari d’adhesió que es 

troba al web municipal (www.santfeliu.cat/xarxaantirumors) o enviar 

un correu electrònic al mail de coordinació de la Xarxa Antirumors 

(antirumors@santfeliu.cat) 

Què és un agent antirumor?
Són persones que tenen la tasca de desmuntar, a través de les 

relacions de proximitat i les xarxes socials, totes aquelles falses 

informacions i notícies que circulen en contra de la diversitat. 

Reben una formació prèvia al desenvolupament de la seva tasca.  

Què són els rumors?
Has sentit mai expressions com?

“Els immigrants reben més ajudes que la població
autòctona” 

• Els rumors són comentaris i/o declaracions, que no estan basa-

des en fets ni en dades, que assenyalen determinats col·lec-
tius i generen sospites entorn seu. 

• Tenen especial incidència en l’àmbit de la proximitat local i afec-
ten les relacions interpersonals més immediates. 

• Si es reprodueixen i se’ls dona credibilitat no és perquè hi hagi 

proves directes, sinó perquè hi ha un gran nombre de persones 
que se’ls creuen i els repeteixen sense qüestionar-los. 

• Arrelen fort perquè tracten temes que tenen importància per a 
la població que els escolta i, sobretot, si es donen en contex-
tos d’incertesa i d’ambigüitat.

• Es fonamenten en prejudicis i estereotips radicats prèviament 

en l’imaginari social. Venen a reforçar i a perpetuar conviccions 

que ja es tenien sobre un determinat col·lectiu o grup humà.

Com combatre’ls?
• Qüestiona: re�exiona de manera crítica sobre la informació que 

reps sobre determinats col·lectius o persones. Busca altres fonts 

per contrastar allò que escoltes.

• Forma’t: hi ha molts recursos i materials teòrics i pràctics dispo-

nibles a les xarxes i a les biblioteques. La Xarxa també ofereix 

formació i repositori de recursos. 

• Organitza’t: participa i treballa en xarxa amb les entitats i altres 

persones de la teva ciutat. 

• Relaciona’t: apro�ta els escenaris més propers per fer-ho: surt 

al carrer, passeja pel barri, pregunta, apropa’t, dialoga. La millor 

manera per combatre els rumors i desmuntar els prejudicis i 

estereotips és conèixer de primera mà quina és la realitat i 

relacionar-se amb ella. 

Diuen. . .

Pssst. . .!


