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Una escola d’estiu diferent: virtual i més
combativa que mai

'Eines contra el racisme i el feixisme', aquest és el títol de l'Escola
d'Estiu de CRÍTIC, que es farà els dies 13 i 15 de juliol, amb dos
professors referents en els seus àmbits: Desirée Bela-Lobbede i
Hibai Arbide

Redacció

En tenim prou en declarar-nos antiracistes o antifeixistes? No ens caldrien més eines pràctiques per
combatre les accions de determinats grups socials clarament racistes o d’ideologia feixista? Amb la
premissa que, com més eines tinguem, millor serà la nostra manera d’encarar aquestes dues xacres
socials -sovint barrejades-, hem decidit enfocar la cinquena Escola d’Estiu de CRÍTIC. Seran dos
tallers teorico-pràctics de 3 hores cadascun, que s’apleguen sota el títol comú de ‘Eines contra el
racisme i el feixisme’. Se celebrarà, en format virtual (videoconferencia restringida nomès per a
les persones matriculades) dilluns 13 i dimecres 15 de juliol, de 17 a 20 hores.

Per a totes les persones interessades en l’Escola d’Estiu, però que, per raons d’horari, preveuen que
no podran assistir en directe a les dues videoconferències, hi ha l’opció de matricular-s’hi igualment,
comunicar-ho a l’organització i rebran un enllaç per visionar els vídeos íntegres un cop s’acabi
cada sessió.

Els dos professors-ponents d’aquesta Escola d’Estiu són persones referents en els seus àmbits:
Desirée Bela-Lobedde, en el camp de l’antiracisme, i Hibai Arbide, en el de l’antifeixisme i la lluita
pels drets humans. Aquí teniu un petit resum dels seus currículums:

Desirée Bela-Lobedde (Barcelona, 1978), escriptora, formadora, activista i comunicadora
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compromesa amb l’antiracisme, el feminisme, la salut i l’activisme estètic. Denuncia el racisme
sistèmic des de la perspectiva d’una dona negra nascuda en un país de blancs, a més de posar
en valor la identitat africana a través de la imatge personal. És autora del llibre ‘Ser mujer
negra en España’ (Penguin, 2018).
Hibai Arbide (Barakaldo, 1979), periodista i advocat. Actualment viu a Grècia on treballa de
corresponsal per diferents mitjans (Eldiario.es, Revista5W, Ctxt.es, La Directa, El Salto).
També ha publicat diversos articles d’opinió a CRÍTIC. Fermament implicat des de fa anys en
la defensa dels refugiats que intenten arribar a Europa, ha fet nombrosos textos alertant de
l’auge del feixisme a Europa.

Desirée Bela-Lobedde i Hibai Arbide / ARXIU

Hibai Arbide farà el taller de dilluns 13 de juliol sobre antifeixisme. Amb ell, parlarem de com
es pot treballar en un camp de refugiats, quins problemes sol haver-hi amb els mitjans en proposar
certs temes, com cobrir un esdeveniment d’extrema dreta, com demanar i fer una entrevista
amb un líder neonazi, com actuar en una cobertura amb una milícia neonazi, etc. Farem servir
exemples concrets de treballs realitzats i, a partir d’aquests, treurem conclusions més generals o
teòriques.

Desirée Bela-Lobedde farà el taller de dimecres 15 de juliol sobre antiracisme. Amb ella,
revisarem conceptes bàsics que es fan servir amb freqüència en l’activitat antiracista: racisme,
racisme invers, blanquitud… Alguns conceptes són d’ús recent i poc conegut, i d’altres es fan servir
sense saber realment què implica fer-ho. També parlarem sobre referents i llenguatge, tant des
d’un vessant teòric com des d’una part més pràctica. En la part teòrica, reflexionarem sobre com
n’és d’important tenir referències diverses; en un vessant pràctic, ens plantejarem com ens
comuniquem i com n’és d’important el llenguatge i les expressions que fem servir, ja que, molt
sovint, són més discriminatòries del que ens pensem.

Aquesta és la cinquena Escola d’Estiu de CRÍTIC. L’any passat, l’escola es titulava ‘Com fer
visualitzacions de dades‘ i va anar a càrrec del Col·lectiu StoryData (format per les comunicadores
Carina Bellver, Eli Vivas, Laia Brufau i Sílvia Galilea). Hi van participar 32 alumnes i es va fer a
l’Aula Ronda de Barcelona. Les edicions anteriors van ser ‘Eines per fer un periodisme feminista‘
(2018), a càrrec d’Isabel Muntané i Montse Beltran; ‘Fotoperiodisme de batalla‘ (2017), a càrrec
de Jordi Borràs; i ‘Anàlisi d’enquestes per a periodistes‘ (2016), a càrrec de Jordi Muñoz.
Aquestes tres primeres edicions es van fer a la seu principal del Grup Ecos (Casp, 43) a Barcelona.
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