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En el marc del projecte d’Agents Antirumors en Acció1, impulsat pel Programa BCN Interculturalitat2, s’ha organitzat
una nova edició del curs:

“AGENTS ANTIRUMORS:
INTERCULTURALITAT, UNA RESPOSTA ALS RUMORS I ESTEREOTIPS”
Aquest curs és el primer pas d’una proposta de formació-acció, continuada en el temps.
Convida a la reflexió permanent, l’aprenentatge conjunt i la posada en pràctica de les eines i recursos que es van
adquirint per desmuntar els rumors i prejudicis sobre diversitat cultural, mitjançant accions antirumors.
Aquesta proposta permet, per tant:




Anar adquirint nous coneixements i intercanviar sabers i experiències.
Donar resposta a les necessitats i interessos dels/les participants a mesura que van sorgint.
Contribuir activament a desmuntar, de forma individual i/o col·lectiva, els rumors que són el germen
d’actituds racistes, pràctiques discriminatòries i/o discursos populistes que fomenten la por i la
desconfiança, dificultant la convivència intercultural.

I s’estructura en els següents espais:

CURS
D'AGENTS
ANTIRUMORS

ACCIONS
ANTIRUMORS
CÀPSULES
FORMATIVES
ESPAIS DE
TROBADA I
INTERCANVI

No hi ha receptes màgiques ni infal·libles per fer desaparèixer el rumors , basats en prejudicis i estereotips. És una
tasca de sensibilització constant, que requereix d’espais de diàleg i d’aprenentatge continuat, i és aquest
plantejament el que dóna sentit a aquesta proposta.

1

Projecte de dinamització i formació permanent que té per objectiu promoure l’acció antirumors a la ciutat, adreçat a entitats, serveis i
persones a títol individual que vulguin contribuir activament a desmuntar els rumors i prejudicis sobre diversitat cultural.
2

Programa de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat|Ajuntament de Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/inici
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Programa de la formació d’Agents Antirumors:
“Interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips”
Durada: 20h (5 sessions de 4 hores)|OCTUBRE 2017
Cost: gratuït, amb inscripció prèvia.

FINALITAT DE LA FORMACIÓ
 La formació s’entén com un procés que té continuïtat una vegada finalitzat el curs de 20h.
 Els continguts que es tracten tenen la finalitat de qüestionar alguns plantejaments per,
posteriorment, poder construir de nou i actuar conjuntament.

OBJECTIUS DEL CURS
Reflexionar sobre els conceptes de cultura i diversitat.
Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips, rumors i prejudicis.
Oferir eines per al treball, la gestió i el tractament dels estereotips i rumors.
Adquirir de forma vivencial habilitats antirumors pràctiques per aplicar-les en el diàleg cara a cara.
Reflexionar sobre els diferents medis comunicatius i el tractament que en fan de la diversitat.
Oferir eines per treballar a nivell dels diferents mitjans escrits.

PROGRAMA DE CONTINGUTS
1a sessió: Eines vivencials per a la reflexió intercultural, claus en la tasca antirumors (Meritxell Martínez i Adrián
Crescini. La Xixa Teatre)
Conèixer i treballar el concepte de la interculturalitat d'una forma vivencial.
Reconèixer els propis estereotips des de la pràctica.
2a sessió: Cultures i identitats. La construcció de la diversitat cultural (Jéssica González. CEA)
Què és cultura. Com s’estructuren les cultures i les identitats culturals?
Identitat i construcció de l’imaginari entorn a la diversitat cultural a Occident.
3a sessió: Com ens afecten els estereotips i rumors? De la pràctica a la teoria (Ana Moya i Jéssica González. CEA)
Conceptes bàsics: interculturalitat i diversitat. Estereotip, prejudici, discriminació, rumor i la seva funció social.
Com afecten a la convivència ciutadana?
Efecte dels prejudicis i estereotips sobre les persones d’altres orígens culturals.
4a Sessió: Eines pràctiques per a la sensibilització cara a cara (Raquel Moreno. D-CAS)
Conèixer i posar en pràctica habilitats comunicatives com a clau per la sensibilització cara a cara.
Estratègies de resposta davant d’un rumor.
5a sessió: Nou panorama comunicatiu i noves eines en el combat dels rumors als mitjans (Rafa Besoli. Periodista)
Nous models comunicatius: les microconverses com alternativa als missatges hegemònics dels mitjans.
Nous discursos sobre la diversitat: els marcs comunicatius i l'ús del llenguatge i al terminologia correctes.
Com abordar i donar resposta a un rumor als mitjans.
L’Estratègia BCN Antirumors i les seves eines d’acció
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PERSONES DESTINATÀRIES DEL CURS
El curs s’adreça a persones que vulguin contribuir, activament, a desmuntar els rumors i prejudicis sobre la
diversitat cultural, participant del projecte Agents Antirumors en Acció o col·laborant posteriorment en les accions
antirumors que es realitzen des de l’Estratègia BCN Antirumors i/o s’impulsen des de la Xarxa BCN Antirumors.
Per a més informació: www.bcn.cat/antirumors
Poden inscriure-s’hi persones que exerceixen la seva activitat a la ciutat de Barcelona:
Personal tècnic i voluntari d’entitats, serveis i equipaments.
Persones a títol individual.

CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ

OPCIÓ A (MATÍ)

DATA

LLOC

Dilluns
2, 9, 16, 23, 30 d’octubre
De 10h a 14h

Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou | Associació Cultural i Social
Bac de Roda
Camí Antic de València, 96, Barcelona

OPCIÓ B
(TARDA)

Dimarts
3, 10, 17, 24, 31 d’octubre
De 16h a 20h

Espai de la Taula Eix Pere IV
Carrer Emilia Caranti, 5-9 (placeta Can Ricart)

INFORMACIÓ ADDICIONAL
•
•
•
•
•
•
•

A l’última sessió es repartirà material complementari a la formació (Guia pràctica de l’Agent
Antirumors, còmics antirumors, etc.)
Es farà un certificat d’assistència a les persones que hagin assistit a totes les sessions.
Les places per grup són limitades.
Es poden inscriure un número màxim de 2 persones per entitat.
No es podran fer canvis de grup/horari un cop confirmada la inscripció.
És imprescindible haver realitzat inscripció prèvia per assistir a la formació i haver rebut la
confirmació.
No es poden traspassar a altres persones les inscripcions realitzades.

Per formalitzar la inscripció, cal omplir aquest formulari d’inscripció abans del 25 de setembre
Formulari d’inscripció
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