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Formació Antirumors (edició online) 

Una proposta intercultural d’anàlisi i acció envers els 

rumors i les narratives discriminatòries 

Objectius del curs: 

• Fer una revisió del concepte de cultura i de la construcció dels imaginaris sobre diversitat 

cultural a Occident.  

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

relació amb les diverses formes de discriminació simbòlica i estructural. 

• Comprendre com operen els diferents sistemes d’opressió de forma interseccional. 

• Aportar eines i metodologies de la perspectiva intercultural  per detectar i analitzar 

narratives discriminatòries i rumors basats en imaginaris racistes sobre la diversitat 

cultural. 

 

Continguts: 

 

Sessió 1: Cultures i identitats: els imaginaris sobre la diversitat cultural a 

Occident 

Dimarts 29/09/2020 de 16h a 18h 

• Concepte de cultura. Com funcionen i s’estructuren les identitats culturals? 

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

• Eurocentrisme, etnocentrisme, orientalisme i universalisme 

Formadora:  Lola López 

 

Sessió 2: Contextos i reflexions entorn a la perspectiva intercultural 

Dimarts 06/10/2020 de 16h a 18h 

• Introducció a la perspectiva intercultural i als seus principis 

• Grans processos de transformació cultural: colònia/colonialitat i globalització 

• La interseccionalitat: context i orígens. Aportacions de la interseccionalitat per a l’anàlisi 

de relacions desiguals. 

• Comprendre com operen contextualment els sistemes d’opressió.  

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

discriminatoris.  

Formadores: Anyeli Marín Cisneros 
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Sessió 3: Els rumors i les seves connexions amb les diferents formes de 

discriminació 

Dimarts 13/10/2020 de 16h a 18h 

• Els rumors, estereotips i prejudicis sobre la diversitat cultural i la seva funció social com 

a mecanismes de legitimació simbòlica de les desigualtats estructurals. 

• Islamofòbia: què és, origen i estratègies des de la interculturalitat per a fer-hi front 

Formadores: Lo Relacional i Salma Amazian 

 

Sessió 4: Les narratives discriminatòries i les narratives transformadores 

Dimarts 20/10/2020 de 16h a 18h 

• 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 transformadores. 

Formador: Edoardo Bazzaco  

 

 

Sessió 5: Eines metodològiques per incorporar una interculturalitat 

transformadora en el nostre dia a dia  

Dimarts 27/10/2020 de 16h a 18h 

• Cap a una interculturalitat transformadora: producció d’imaginaris i identitats a partir de 

models multicèntrics, plurals, diferencials i dinàmics. 

• Eines per transformar imaginaris sobre la diversitat cultural.  

• El treball de l’Estratègia BCN Antirumors. Recursos i pràctiques de la Xarxa BCN 

Antirumors 

Formadores: Lo Relacional 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.  

Desenvolupament de les sessions i inscripció 

Les sessions es faran a través de la plataforma Zoom. Un cop confirmada la vostra participació 

al curs, us en farem arribar l’enllaç. 

Per inscriure-us, cal que envieu un missatge de correu electrònic a 

formaciointercultural@bcn.cat  indicant a l’assumpte “Formació antirumors online”, abans del 

23 de setembre. 
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