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Formació 

Es pot comunicar sense discriminar? 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta formació organitzada pel Programa BCN Interculturalitat en col·laboració amb 

la Taula Intercultural del Mas Guinardó vol aportar eines de la perspectiva intercultural 

per detectar i analitzar narratives discriminatòries basades en imaginaris racistes sobre 

la diversitat cultural, així com també, el discurs de l’odi a les xarxes socials. 

 

CONTINGUTS 

 1a sessió: Narratives discriminatòries i discurs racista i d’odi als mitjans de 

comunicació 

• Es pot comunicar sense discriminar? 

• Què són les narratives? Les narratives discriminatòries basades en imaginaris racistes 

sobre la diversitat cultural. 

• El nou paradigma comunicatiu (fake news, desinformació...) 

• El discurs de l’odi a les xarxes socials 

• Treball pràctic d’anàlisi de notícies 

 

2a sessió: Elaboració d’estratègies de resposta, alternatives i transformadores.  

• Estratègies i elements clau per construir noves narratives 

• Exemples de narratives transformadores 

 

METODOLOGIA 

La formació serà presencial. Es combinarà l’exposició de caire teòric amb exemples, 

exercicis i dinàmiques. 

 

FORMADORA: Paloma Chen,  
Periodista i escriptora. La seva investigació periodística Crecer en un “chino” sobre 
joves d’origen xinès a Espanya, va ser publicada a El Salto. Col·labora amb la 
Transnational Migrant Platform-Europe i a mitjans com El País o La Marea. Imparteix 
formacions i tallers de periodisme i antiracisme per a diverses organitzacions. És 
autora de l’informe de CEAR-PV Sense Tòpics sobre el tractament informatiu de les 
migracions i el refugi. 
 

http://www.interculturalitat.cat/
mailto:comunicaciointercultural@bcn.cat
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DATES I LLOC DE REALITZACIÓ 

Sessió 1: Dijous 30 de juny, de 18.30h a 20.30h 

Sessió 2: Dilluns 4 de juliol, de 18.30h a 20.30h 

Lloc: Casal Mas Guinardó. Plaça de Salvador Riera, 2 

INSCRIPCIONS 

Les sessions són gratuïtes, però cal inscriure-s’hi abans del 29 de juny de 2022 a 

https://masguinardo.miram.cloud/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=10005&a=7
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O bé per correu electrònic a:  cemasguinardo@qsl.cat 

 

https://masguinardo.miram.cloud/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=10005&a=72
https://masguinardo.miram.cloud/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=10005&a=72
mailto:cemasguinardo@qsl.cat

