13 juliol 2017
al Casal d’Entitats Mas Guinardó
Plaça de Salvador Riera, 2

PROGRAMA
FORMA’T EN XARXA

Organitza GRUP DE FORMACIÓ XARXA BCN ANTIRUMORS:
Associació Lectura Fàcil
Associació Diàlegs De Dona
CEA, Centre d'Estudis Africans i interculturals
EDUCO
Espai La Tregua
FACEPA Federació d'Associacions Culturals i Educatives de
Persones Adultes
Fundació Privada Trinijove
FUNDACIÓ SURT Fundació de Dones. Fundació Privada
Lo Relacional
Metges del Món
Kira Bermúdez
Marina Raventós
i l’Ajuntament de Barcelona

Dijous, 13 DE JULIOL 2017
al Casal d’Entitats Mas Guinardó

FORMA’T EN XARXA
Jornada d’aprenentatge compartit adreçada a membres de la Xarxa BCN Antirumors, organitzada pel
grup de formació de la XBCNA i l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de donar resposta a una
demanda de la Xarxa de realitzar formació per les entitats que la formen per:




Facilitar eines i recursos a les entitats de la Xarxa per continuar desmuntant rumors, prejudicis i
estereotips sobre diversitat cultural
Construir un discurs compartit com a membres de la Xarxa
Reflexionar de forma compartida sobre temes d’interès comú
El temes que es tractaran a la jornada van ser escollits pels propis membres de la Xarxa a
través d’un formulari en línia i durant la Plenària que es va organitzar al desembre 2016, es van
plantejar 9 temes i s’han escollit els 5 més votats.

Inscripcions gratuïtes a: http://bit.ly/formatenxarxa
Més informació: antirumors@bcn.cat

PROGRAMA
9.30h Arribada i inscripcions
10h Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec del Grup de Formació i Lola López (Comissionada
d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona)
10’30h Inici de l’Itinerari d’activismes, facilitat per Salma Amzian i Rosa Lázaro:
ORIGEN, GÈNERE, RAÇA I CLASSE: COM ENTREN EN JOC EN LA TASCA
ANTIRUMORS?
No vivim vides monotemàtiques, i els nostres projectes i espais de participació tampoc no ho són.
Tenim en compte la complexitat de les múltiples interaccions entre origen ètnic/cultural, gènere, classe
social, orientació sexual o edat? Tenim en compte el context occidental i euro cèntric des del que
treballem? Podem anar més enllà, obrint la perspectiva intercultural occidental, per abordar els eixos
de desigualtat que sorgeixen d'aquestes interaccions i que generen i mantenen el racisme, el
masclisme, el classisme, entre d'altres.
Comptarem amb la participació de:






Bombo N'Dir |Activista pels Drets Humans
Rafael Buhigas |Historiador i col·laborador a Gitanas Feministas por la diversidad
Nadia Jabr |Activista
Norma Falconi |Sindillar
Wafae Moussaoui |Psicòloga i feminista

13h Idees claus: de la pràctica a la teoria a càrrec de Salma Amzian i Rosa Lázaro.
Rosa Lázaro;
Antropòloga per deformació doctoral. La seva experiència professional està relacionada amb
l’acadèmia i la investigació feminista. També col·labora a la Casa Iberoamericana de la Mujer.
Salma Amzian; De-formació historiadora i antropòloga. Actualment immersa en un projecte
d'investigació sobre identitats musulmanes-mores en la diàspora amb un enfocament decolonial.
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Després de dinar, a les 15.30h:
Xerrada/diàleg entre Ana Giménez i Mariana Olisa sobre:
COM INCORPORAR
ANTIRUMORS?

LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL I DECOLONIAL A L’ACCIÓ

Ana Giménez
Antropòloga, ha dedicat la seva vida professional a l'estudi de la diversitat cultural amb la comunitat
gitana i altres grups. Professora en la Universitat Jaume I continua amb la docència i recerca en aquest
camp a més d'ocupar el càrrec de Presidenta d'honor de AGFD Gitanes Feministes per la Diversitat.
Mariana Olisa
Periodista postgraduada per la UAB, articulista especialitzada en feminisme negre, col·laboradora de la
revista digital Afroféminas i ponent sobre qüestions de gènere i interseccionalitat. Integrant de
l'Associació Hibiscus, que és impulsora dels esdeveniments "Black Barcelona", que convida a les
persones negres a compartir experiències i apoderar-se i a les persones blanques a conèixer aquesta
comunitat en primera persona.
A les 17h als espais 2,3,4 i 5:

TALLERS ANTIRUMORS
MIGRACIÓ, REFUGI I NOSALTRES
Una reflexió sobre eurocentrisme, solidaritat i activisme
*Taller destinat prioritàriament a persones i professionals que col·laborin o treballin en
projectes vinculats a temes de migració i refugi

Moltes veus d'activistes i moviments no europeus estan assenyalant algunes dimensions
eurocèntriques al món de la solidaritat i l'activisme polític.
Aquest taller és un intent d’escoltar aquestes veus, parar atenció al nosaltres i generar un espai de
reflexió crítica en el qual puguem revisar i millorar les categories, conceptes i pràctiques de les nostres
organitzacions i col·lectius. Gràcies a la facilitació de recursos teòrics i pràctics, reflexionarem
col·lectivament sobre les metodologies i enfocaments que com a entitats utilitzem en el nostre treball
quotidià en l'àmbit de les migracions i el refugi. El propòsit del taller és prendre un paper actiu en la
identificació d'actituds, discursos i formes de treball eurocèntriques que resulten contradictòries amb
els objectius que volem assolir.
Facilitació a càrrec de Conversa. Laboratori de Pedagogies Crítiques
Organitzat per Metges del Món Catalunya, membre del Grup de Formació XBCNA

TALLER SOBRE ANTIGITANISME
Les trajectòries de tres dones gitanes seran el punt de partida per dialogar i debatre sobre els rumors,
prejudicis i estereotips sobre les persones gitanes i contextualitzar perquè és necessari parlar
específicament d'antigitanisme.
Des de la seva experiència, també aportaran dades i recerca sobre l'èxit educatiu de les dones gitanes.
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Compartiran les seves estratègies personals i col·lectives per abordar les situacions de racisme i
s'obrirà un espai de diàleg per intercanviar estratègies, dificultats i possibilitats de treball des de les
entitats participants.
Facilitat i organitzat per l’Associació Kali Zor conjuntament amb Lo Relacional i FACEPA, entitats
membres del Grup de Formació XBCNA.

MIRADES DIVERSES EN LA CONSTRUCCIÓ DE GÈNERE
Tenim clara la diferència entre sexe i gènere? Som conscients dels nostres privilegis i opressions i com
es posen en joc a la vida quotidiana? Les dinàmiques i la veu de tres dones ens faran reflexionar sobre
diferents maneres d’entendre el gènere i com s’entrecreuen els diferents eixos d’opressió en la vida
d’aquestes dones.
Facilitat i organitzat per Fundació Surt i Espai La Tregua, entitats membre del Grup de Formació
XBCNA.

TALLER ISLAMOFÒBIA:
MUSULMANES

TRENCANT

MITES

SOBRE

LES

PERSONES

El taller gira entorn a la islamofòbia en què a partir de situacions reals viscudes per dones musulmanes
s’aportarà reflexió i eines sobre com desmuntar el discurs de la islamofòbia, en tant que generador de
rumors i prejudicis. Les situacions presentades serviran també per debatre i aportar informació per tal
de detectar plantejaments islamòfobs que moltes vegades reproduïm sense ser-ne conscients.
Facilitació a càrrec de Fatiha El Mouali
Organitzat per Fundació Surt i Diàlegs de Dona, entitats membre del Grup de Formació XBCNA
I per acabar, a les 18’30h: CONCLUSIONS I BRINDIS!!!

Inscripcions gratuïtes a: http://bit.ly/formatenxarxa
Més informació: antirumors@bcn.cat
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