
Valoració d’una alumna sobre la xerrada de SOS 

racisme a l’Institut 4 Cantons per al BRC 

“Destruïm l’estàtua de Colom?” 

El passat mes de novembre SOS RASCISME va col·laborar amb nosaltres en el 

marc dels nostres BRC. Ens van fer una xerrada de dues hores durant les 

quals els nostres alumnes van estar totalment embadalits escoltant en 

Cheikh. Amb els alumnes de 3r estem treballant la relació entre les 

destrosses d’Estàtues de Cristòfol Colom i el racisme actual, intentant 

entendre el present i la relació amb la nostra història. Acabem amb un 

debat on cada alumne s’ha de posicionar i argumentar la seva funció un 

cop han estat investigant sobre l’arribada dels europeus a Amèrica i una 

mica d’història del racisme.  

 

 

A continuació, l’opinió d’una de les 

alumnes del darrer grup de 3r amb el 

que s’ha fet el projecte:  

 

“Una altre activitat que vam fer i 

que m'agradaria destacar: vam tenir 

l'oportunitat que, en Cheikh que 

venia de l'organització SOS racisme, 

ens dones una xerrada molt dinàmica 

sobre el racisme, combinant 
vivències personals.  

Ell ens va explicar i ensenyar 

moltíssimes coses i em va fer 

canviar el meu punt de vista sobre 

el racisme completament. En Cheikh 

em va ensenyar que el racisme invers 



no existeix, que les races tampoc, 

que només han sigut creades per 

raons econòmiques i per justificar 

la violència i brutalitat, que 

encara al segle XXI segueix havent. 

Sobre una jerarquia a la humanitat 
basada en les races, que en aquest 

món capitalista en el qual vivim, 

que parla d'evolució, el racisme se 

segueix veient per tot arreu, que 

les persones negres se segueixen 

veient com un producte en aquesta 
societat. 

 

Tots els exemples del racisme actual 

que va posar em van posar la pell de 

gallina. És decebedor i esgarrifós 

com de camuflat i implantat està el 
racisme en l'actualitat. 

 

Aquesta xerrada em va semblar molt 

completa i emocionant, no sabria 

descriure com em va fer sentir. Per 

una banda amb molta força perquè com 
ell s'expressava et donaven ganes de 

lluitar i combatre. Els seus 

arguments eren molt poderosos i 

impactants. I per una altra banda em 

va fer sentir enfadada, vaig sentir 

ràbia, per tot el que havien passat 

i patit les persones negres, i per 
tot el que segueixen patint. 

 

Aquesta xerrada sense dubte en va 

ajudar a aprendre molt, em va 

semblar una activitat molt dinàmica 

i amb vídeos molt interesants.  Em 
va fer reflexionar molt, vaig 

compartir-ho amb la meva família i 

ells em van transmetre la seva 

opinió. Crec que gràcies a aquesta 

xerrada m'he adonat de tot el 

racisme que ens envolta, i a partir 
d'ara posaré més atenció a aquests 

petits actes racistes al meu 
entorn.” 

Sara A., 3r D 

 

 

https://youtu.be/TITKgT3iOOY

