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Joves de Vic creen un rap
antiracista amb Pau Llonch i Patxi
Vazili
Dissabte es va presentar el vídeo d'Àngel Amargant on joves de l'AEiG Collformic i
el MIJAC Sanferm interpreten el rap que van compondre en els tallers de la
campanya contra rumors racistes | També s'ha elaborat una guia didàctica per
treballar amb el videoclip a centres educatius i entitats
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ziyolP_D7Oc
&lsquo;El racisme embruta' és el lema de la campanya creada pel jovent de la ciutat que va
presentar dissabte el regidor de Joves, Titi Roca, i que s'ha elaborat des de Vicjove amb la
col·laboració de les entitats de lleure AEiG Collformic i MIJAC Sanferm. Roca va posar en valor la
participació de les entitats en projectes de ciutat i va destacar que el projecte dona resposta a
algunes de les línies del Pla Local de Joventut 2017/2020. Per una banda, es crea una campanya
contra rumors racistes i xenòfobs des d'una perspectiva juvenil; i per l'altra, es potencia i coordina
les entitats de lleure de la ciutat.
AEiG Collformic i MIJAC Sanferm van participar a l'activitat amb els respectius grups de joves i
monitors de les entitats. Al llarg de cinc sessions dutes a terme els passats mesos de novembre i
desembre es va aprofundir sobre la situació del racisme en l'actualitat i el nostre entorn. A partir
d'aquí es van compondre els versos de rap i es va dissenyar el videoclip amb Pau Llonch i Patxi
Vazili, membres del col·lectiu Versembrant, i Àngel Amargant en la producció i realització del
videoclip.
La presentació d'aquest vídeo també va servir per donar a conèixer la guia didàctica
(http://www.vicjove.cat/wp-content/uploads/GUIA-DID%C3%80CTICA-EL-RACISME-EMBRUTA1.pdf) que es proposa com a eina de treball per analitzar el videoclip. El material vol ser una eina
de sensibilització per una ciutat sense comportaments racistes ni xenòfobs i és per això que es farà
arribar als centres educatius, entitats i altres col·lectius que treballen amb grups de joves.
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