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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)|Març 2019 
Cost: gratuït, amb inscripció prèvia. 

 

 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 en els diferents mitjans escrits. 

 

PROGRAMA DE CONTINGUTS 
 
1a sessió: Cultures i identitats. La construcció de la diversitat cultural (Lola López, Comissionada d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat) 

 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.   

 
2a 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. 

 
3a sessió: Com ens afecten els estereotips i rumors? De la pràctica a la teoria (Jéssica González - CEA i Noemí 
Fernández, activista) 

 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. Tècnic de 
comunicació-Ajuntament BCN) 

 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 la terminologia rigorosa. 
 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 
 

 DATA LLOC 

OPCIÓ A  
(MATÍ) 

Dimarts 
19, 26 de març i 2, 9 i 16 
d’abril. 
De 10:00 h a 14:00 h 

Centre Cívic Baró 

de Viver (Carrer 

de Quito, 8 – 10) 

OPCIÓ B (TARDA) 

Dilluns 
18, 25 de març i 1, 8, 15 
d’abril 
De 16:00 h a 20:00 h 

Biblioteca Bon 

Pastor (Carrer de 

l'Estadella, 64) 

 

 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 4 de les 5 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 que ompliu el següent formulari d’inscripció abans del 17 de març: 

http://ow.ly/gkmI30lTO4M 
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