
 
 

Curs d’agents antirumors: “Interculturalitat, una resposta 

als rumors i estereotips” 
 

Formació a càrrec de: Centre d’Estudis Africans i Interculturals i La Xixa Teatre 

Durada: 12 h (4 sessions de 3 h) 

Cost: gratuït 

 

 

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 

(també en el marc de la Xarxa BCN Antirumors a títol personal i/o  com a entitat/ 

servei) 

• Adquirir de forma vivencial habilitats antirumors pràctiques per aplicar-les en el 

diàleg cara a cara 

 

 

DESTINATARIS DEL CURS.  

 

El curs està dirigit a: 

 

1. Persones que exerceixen la seva activitat a la ciutat de Barcelona:   

 

-Personal tècnic i voluntari d’entitats 

 

-Persones a títol individual 

 

 -Treballadors/es de l’Ajuntament de Barcelona (només contractats/des externs/es)  

 

-Treballadors/es d’altres administracions públiques 

 

 

2. Persones que tinguin intenció de: 

 

- Col•laborar posteriorment en l’Estratègia BCN Antirumors des de la seva 

entitat/activitat periòdica (www.bcnantirumors.cat) 

 

-Adherir-se posteriorment a la Xarxa BCN Antirumors i col•laborar en els seus 

objectius i línies de treball  

 

http://www.bcnantirumors.cat/
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PROGRAMA 

 

1ª sessió: Cultures i identitats. Prejudicis, estereotips i rumors.  

 

 Què és cultura. Com s’estructuren les cultures i les identitats culturals. 

 

 Identitat i construcció de la diversitat a Occident. Com generem i construïm 

la imatge de l'altre i del nosaltres. 

 

 Definició de prejudici, estereotip i rumor i la seva funció en la construcció del 

imaginari sobre la diversitat. 

 

 Breu anàlisi dels espais i canals de creació i difusió d'estereotips, rumors i 

prejudicis 

 

 

2a sessió: Iniciatives i respostes antirumors 

 

1a part. La diversitat com a eina antirumor: 

 

 Anàlisi principals rumors sobre immigració  

 

 Diferents camps i dimensions des d’on actuar: personal, professional, 

veïnat, membre entitats,..  

 

 “No estem sols” : iniciatives contra els rumors sobre immigració.  

 

 Descripció i anàlisi de diferents experiències existents al país  

 

2 part. La resposta de Barcelona: la Xarxa Antirumors  

 

 Descripció de la xarxa: objectius, qui en forma part, participació, 

organització, materials, web i activitats de la Xarxa.  

 

 Presentació de dues iniciatives de membres de la Xarxa 

 

 Reflexió conjunta i orientacions pràctiques per a generar actuacions. 

 

 

3a sessió. Estratègies comunicatives i emocionals per a la gestió dels rumors 

 

 Prendre consciència dels propis estereotips i prejudicis: la importància de 

coneixèr-se un/a mateix/a. 

 

 Analitzar i posar en pràctica habilitats comunicatives per a la gestió dels 

rumors 

 

 Explorar competències emocionals que ens ajudaran a l'hora d'actuar 

davant d'un rumor 

 

 Què significa ser agent antirumor?  



 

 

 

 

*Durant aquesta sessió s'utilitzarà la "Guia pràctica per a l'agent antirumor: Com 

combatre els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural a Barcelona" (material 

distribuït de forma gratuïta) 

 

 

4ta Sessió (Mòdul pràctic): "Soc un agent antirumors: posem en pràctica els eines 

antirumors a la "vida real" 

 

 Experimentar les diferents emocions i sensacions que ens pot provocar el fet 

de desmuntar els rumors. 

 

 Explorar sobre les nostres experiències per poder traslladar-les a la pràctica 

com agents antirumors. 

 

 Detectar allò no dit, el llenguatge no verbal i les diferents influències del 

context on podem actuar o no per desmuntar els rumors. 

 

 Adquirir de manera vivencial habilitats antirumors pràctiques per aplicar-les 

en el diàleg cara a cara. 

 

 

Activitats: 

 

 Exercicis practics de treball sobre casos reals i ficticis: personatges i rols 

socials que ens trobem al nostre l'entorn.  

 

 Teatre-fòrum: veurem i intervindrem en quatre escenes:  

 

 "On  seiem al metro?" Està ple de gent rara"  

 "M'han denegat la beca-menjador .... es queden amb tots els ajuts!"  

 "Un any d'espera per a operar-me el genoll .... clar, els veïns del 4rt 1a 

no paren d'anar al metge"  

 "Els xinesos es queden amb tots els bars i botigues ... està clar que són 

màfies!  

 

CALENDARI 

 

Dimarts 14,21, 28 de febrero i 6 de març  

Grup A (Matins): De 10.30 a 13.30 h   

Grup B (Tardes): De 16.30 a 19.30 h  

  

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 

Grup A (matins): 

Casal de Barri Folch i Torres (barri Raval) 

c/ Reina Amàlia, 31-33 

Metro: Paral•lel (línea lila i verda) 

http://www.cbfolchitorres.cat 

http://www.cbfolchitorres.cat/
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Grup B (tardes):  

Espai Avinyó- Llengua i Cultura (barri Gòtic) 

c/ Avinyó, 52 

Metro: Liceu (línea verda) o jaume I (línea groga) 

 

 

Informació addicional: 

 

• Per rebre el certificat d’assistència al curs , caldrà haver assistit com a mínim 

a tres de les quatre sessions. 

• Les places per grup són limitades i es respectarà l’ordre d’inscripció 

• Es poden inscriure un número màxim de 4 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.  

• No es poden traspassar a altres persones les inscripcions realitzades. 

 

 

 

Per formalitzar la inscripció, 

cal adreçar-se via email abans del dijous 9 de febrer a:   

plainterculturalitat@bcn.cat 

especificant les següents dades: 

 

• Nom/cognoms 

 

• Telèfon 

 

• E-mail 

 

• Professió/càrrec 

 

• Entitat/organisme al qual es pertany 

 

• Localització de l’entitat/organisme (barri) 

 

• Grup escollit: A (matins) o B (tardes) 

 

• Respon breument (màx. 2 línies les dues preguntes següents): 

 

1.Per quin/s motiu/s vols rebre aquesta formació? (a nivell personal, d’entitat, 

professional, etc) 

 

2.Com esperes aplicar l’aprenentatge adquirit en aquesta formació? Posa algun 

exemple.  


