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Formació Antirumors  

Rumors i narratives discriminatòries: 

Com fer-hi front des de la perspectiva intercultural? 

Objectius del curs: 

1. Fer una revisió del concepte de cultura i de la construcció dels imaginaris sobre 

diversitat cultural a Occident.  

2. Analitzar i identificar els processos de creació de rumors, estereotips, prejudicis i 

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

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

interseccional. 

4. 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.  

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

• Construcció de l’imaginari sobre la diversitat a la modernitat occidental. 

• Universalisme, etnocentrisme i alteritat.  

Formadora: Lola López.  

Sessió 2: Contextos i reflexions entorn a la perspectiva intercultural.  

• Introducció a la perspectiva intercultural i als seus principis.  

• 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. 

Formadora: Florencia Brizuela. 

Sessió 3: Els rumors i les seves connexions amb diferents formes de discriminació.  

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

social com a mecanisme de legitimació simbòlica de les desigualtats estructurals. 

• Comprendre el concepte de sinofòbia i el seu arrelament històric a la societat.  

• Fer visibles els diferents àmbits de la societat on s’expressa la sinofòbia i oferir 

eines per abordar-ho. 

Formadora: Inés Herrero.  
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Sessió 4: Les narratives discriminatòries i les narratives transformadores. 

• Eines per detectar narratives discriminatòries basades en imaginaris racistes 

sobre la diversitat cultural. 

• Creences, ideologies, marcs mentals i els sistemes de valors. 

• Estratègies per l’elaboració de narratives transformadores. 

Formador: Xavier Giró Martí. 

Sessió 5: Eines metodològiques per incorporar una interculturalitat transformadora en 

el nostre dia a dia.   

• 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: Florencia Brizuela i equip tècnic de l’Estratègia BCN Antirumors.  

 

Dates: 

3, 10, 17, 24 i 31 de maig. 

Horari: 

De 16h a 18h (excepte la primera sessió que 

serà fins les 18:30h).  

Pre-inscripció: 

Enviar correu a suportinterculturalitat@bcn.cat 

indicant el noms i cognoms.  

Data límit 29 d’abril.  
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