
   

  

 

 
Tipus de projecte 

                               
                               YOUTH EXCHANGE 

 
Nom del projecte  

                      Counter-narrate me if you can 
 

Temàtica  
Inclusió - Comunicació 

 
Lloc  

Marràqueix, Marroc 
 

Dates i duració  
Del 28 de juny al 5 de juliol 2022 (8 dies) 

 
Nombre de  places 

disponibles 
 

 
4 participants (18-30 anys) + 1 líder de grup 

(sense límit d’edat) 
 

Data límit  
El més aviat possible 

 
Organització  d’acollida 

 
 

CoconutWork 
 

Despeses  
Activitats, allotjament, menjar i vols coberts pels fons de 

la Unió Europea. 
 

Descripció/ Tasques/ 
Característiques 

 

Descripció: 

 

El discurs d'odi s’ha convertit en un dels fenòmens més estesos 

d'abusos dels drets humans. Motivat per diverses raons, el 

“hate speech” es troba fàcilment a les xarxes socials i als 

discursos polítics.  

 

El discurs d'odi és més que paraules dures. Pot ser qualsevol 

forma d'expressió destinada a humiliar o incitar a l'odi contra 

un grup o classe de persones. 

 

Aquest fenomen pren diverses formes i afecta a qualsevol 

persona, tot i que pot deixar una petjada més profunda a 

col·lectius minoritaris i vulnerables.  

 

Els joves han de conèixer els seus drets humans i saber que 

han d'assumir la responsabilitat de protegir-se a ells mateixos i 

a les altres persones.  

 



   

  

 
 
 
 
 

 

Objectius: 

 

El projecte té com a objectiu millorar les habilitats d'activisme 

digital dels joves per lluitar contra la prevalença de les 

narratives del discurs d'odi. Per assolir aquesta finalitat, 

abordarem els objectius següents:  

 

- Explorar el paper de les narratives que inciten a la propagació 

del discurs d'odi. 

- Encoratjar els joves a desenvolupar narratives en contra del 

“hate speech” per tal de limitar els prejudicis. 

- Millorar les habilitats digitals dels joves per augmentar la 

seva participació cívica. 

- Fer créixer el pensament crític dels joves fent-los capaços de 

detectar i reaccionar als enganys en línia. 

 

 

Països participants: 

  

Itàlia, Marroc, França, Turquia, Romania, Egipte, Tunísia i 

Espanya.  

 

 

Més informació i com 
inscriure’s 

  
Enviar CV i carta de motivació en anglès a: 
 
voluntariat.internacional@udg.edu amb l’objecte “YE  
 
Counter narrate me” com a títol del correu. 
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