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Tastets d’interculturalitat #desdecasa 
−Els webinars del Programa BCN Interculturalitat− 

 

Webinar 

Relief maps: L’anàlisi de les desigualtats socials des d’una 

perspectiva interseccional  
 

Introducció 
El Programa BCN Interculturalitat ofereix una sèrie de webinars formatius en directe 

sobre continguts relacionats amb la perspectiva intercultural, la interseccionalitat i la 

lluita contra els rumors discriminatoris, contextualitzats en la situació social i sanitària 

que estem vivint actualment. 

Es tractarà de webinars independents d’una durada d’una hora i mitja, que s’oferiran a 

través de la plataforma Zoom de forma quinzenal. 

El quart i últim webinar d’aquesta sèrie se centra a parlar de la perspectiva 

interseccional, fent especial èmfasi en el coneixement i aplicació de “Relief Maps”, una 

eina per a la reflexió i recerca en interseccionalitat. 

 

Objectius 
1. Donar a conèixer el concepte d’interseccionalitat 

2. Aportar eines d’anàlisi de les relacions de poder en diferents contextos 

3. Donar a conèixer l’eina de Relief Maps  

 

Continguts 
• Presentació del concepte d’interseccionalitat 

• Els eixos de desigualtat 

• La perspectiva emocional i geogràfica a les desigualtats 

• Relief Maps: una eina per a la reflexió i la recerca sobre interseccionalitat 

• L’Oficina per la No Discriminació i el procés de treball amb Relief Maps 

 

 

Formador/a: 
 

Maria Rodó Zárate és activista feminista i investigadora a la Universitat Oberta de 

Catalunya. Els seus temes d'interès són les geografies feministes, de les sexualitats i 

de la joventut i especialment ha treballat sobre el Dret a la Ciutat i la interseccionalitat. 

Per a més informació: https://gender-ict.net/people/maria-rodo-de-zarate/ 
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Modalitat 
Es tracta d’un webinar/sessió formativa en línia que s’oferirà en directe a través de la 

plataforma Zoom 

 

Durada i dates 
El webinar té una durada d’1,5h. 

Data: Dimarts 16 de juny, de 17.30h a 19h 

 

Inscripcions 
El webinar és gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament per mitjà de l’enllaç següent: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vpy1F29fQt-0FPtbeZDNRA 

 

Un cop feta la inscripció, rebreu un missatge, a l’adreça de correu electrònic 

indicada a la inscripció, amb la confirmació de la plaça i l’enllaç per accedir al 

webinar en la data i hora acordades. 

 

Feu la vostra inscripció aviat, les places són limitades! 
En cas de dubte, podeu enviar un missatge de correu electrònic a 

formaciointercultural@bcn.cat  
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