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Formació Antirumors:  

Una proposta intercultural d’anàlisi i acció envers els 

rumors i les narratives discriminatòries 

Objectius del curs: 

 Analitzar i identificar els processos de creació de rumors, estereotips, prejudicis i la 

seva relació amb les diverses formes de discriminació simbòlica i estructural. 

 Oferir eines i estratègies per detectar i fer un anàlisi crític de les narratives 

discriminatòries i els rumors basats en imaginaris racistes sobre la diversitat cultural. 

 Oferir eines metodològiques i pràctiques per a treballar des d’una perspectiva 

intercultural crítica.   

 Comprendre vivencialment com operen els diferents sistemes d’opressió i com aquests 

interseccionen en la vida de les persones.  

 Fer una revisió històrica de la construcció dels imaginaris sobre diversitat cultural a 

Occident.  

 

Continguts: 

1a sessió: Els imaginaris sobre la diversitat cultural a Occident 

 Revisió històrica del concepte de cultura. 

 Les arrels de la inferiorització racial i cultural.  

 Construcció de l’imaginari sobre la diversitat cultural a Occident. 

 Etnocentrisme, Eurocentrisme, Orientalisme i Universalisme. 

Formadora:  Anyely Marín Cisneros 

 

2a sessió: Experimentar a través del cos: La interseccionalitat com a 

marc analític, vivencial i transformador  

 Abordar i identificar la corporalització de la interseccionalitat mitjançant les eines i 

recursos que ofereixen el Teatre de l’Oprimit. 

 Entendre la importància del context a l’hora d’analitzar les diferents formes d’opressió 

i discriminació.  

 Explorar estratègies individuals i col·lectives per transformar situacions i escenaris 

discriminatoris.  

Formadores: Cristina Zhang Yu i Noé G. Montuenga 
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3a sessió: Els rumors i les seves connexions amb les diferents formes de 

discriminació 

 Els rumors, estereotips i prejudicis sobre la diversitat cultural com a mecanismes de 

legitimació simbòlica de les desigualtats estructurals. 

 L’antigitanisme com a sistema de discriminació racial històricament construït. 

Formadores: Florencia Brizuela i Pedro Casermeiro  

4a sessió: Les narratives discriminatòries i les narratives alternatives 

 Eines per detectar narratives discriminatòries basades en imaginaris racistes sobre la 

diversitat cultural. 

 Els marcs mentals i els sistemes de valors. 

 Estratègies per l’elaboració de narratives alternatives transformadores. 

Formador: Edoardo Bazzaco  

 

5a sessió: Eines metodològiques per a treballar des de la perspectiva de 

la interculturalitat crítica     

 Les polítiques culturals de la diferència, la diversitat i la interculturalitat.  

 La proposta de l’interculturalitat crítica.  

 Eines metodològiques per l’aplicació pràctica de l’interculturalitat crítica.  

 Presentació de bones pràctiques i recursos de la Xarxa BCN Antirumros.  

Formadores: Anyely Marín Cisneros i Equip Programa Barcelona Interculturalitat 

 

Persones destinatàries 

Persones que exerceixen la seva activitat a la ciutat de Barcelona; personal tècnic i voluntari 

d’entitats, serveis i equipaments i persones a títol individual. Es valorà la vinculació amb el 

territori. 

Durada, dates i lloc de realització 

El curs té una durada de 20 hores: 5 sessions de 4 hores cada una. 

Grup matí: 

Dilluns 18 i 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre, de 10 a 14 h.  

Centre Cívic Besòs: Rambla de Prim, 87, 08019 Barcelona.  

Grup tarda:  

Dimecres 20 i 27 de novembre i 4, 11 i 18 de desembre, de 16 a 20 h. 

Casal de Barri Besòs: C/ Cristóbal de Moura, 232, 08019 Barcelona.   
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Preinscripcions 

El curs és gratuït i s’ofereix a un màxim de 25 persones per grup.  

Cal fer la preinscripció abans del 11/11/2019 a:  

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/476362  
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