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Curs d’agents antirumors: “Interculturalitat, una resposta als 
rumors i estereotips” 

Formació a càrrec de: Centre d’Estudis Africans i Interculturals, D-CAS,  La Xixa Teatre i l’Oficina tècnica 
de l’Estratègia BCN Antirumors.  
Durada: 12 h (4 sessions de 3h formatives) 
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  

 Adquirir de forma vivencial habilitats antirumors pràctiques per aplicar-les en el diàleg cara a cara. 

 Reflexionar sobre els diferents medis comunicatius i el tractament que fan de la diversitat. 

 Oferir eines per a treballar a nivell dels diferents mitjans escrits. 

 

DESTINATARIS DEL CURS 
 
El curs està dirigit a persones que tinguin intenció de col•laborar posteriorment en l’Estratègia BCN 

Antirumors, adherint-se a la Xarxa BCN Antirumors i col·laborant en els seus objectius i línies de treball, 

ja sigui com entitat o bé a títol individual (www.bcnantirumors.cat) 

Poden inscriure’s 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, excepte: 

- Personal funcionari i laboral  

 Treballadors/es d’altres administracions públiques** 

**Es reservaran 5 places per grup a persones d’entitats i administracions públiques d’altres municipis 

PROGRAMA 
 

1a sessió: Cultures i identitats. La construcció de la diversitat cultural. (Lola López) 

 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. 

 Multiculturalisme, interculturalitat, integració en la teoria i en la pràctica 

 Condicions prèvies necessàries per al diàleg intercultural 
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2a sessió: ¿De què parlem quan parlem d’estereotip, prejudici i rumor? Estratègies comunicatives i 
emocionals per a la gestió dels rumors (Raquel Moreno) 
 

 Els estereotips, prejudicis i rumors. Què són, com es creen i es difonen. Per què ens els creiem.  

 Els seus efectes en la construcció de la diversitat i en les relacions de convivència. 

 Prendre consciència dels propis estereotips i prejudicis: la importància de conèixer-se un/a 

mateix/a. 

 Què és la sensibilització cara a cara. Les premisses abans de començar: Què volem aconseguir? El 

posicionament professional. La pràctica com a clau de millora. 

 Conèixer i posar en pràctica habilitats comunicatives com a clau per la sensibilització cara a cara. 

 Estratègies de resposta davant d’un rumor.  

 

*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 al curs  de forma gratuïta) 

 
3a Sessió (Mòdul pràctic): "Soc un agent antirumors: posem en pràctica les eines antirumors a la "vida 
real" (Adrián Crescini i Meritxell Martínez) 
 

 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 pràctics 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!  
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4ta sessió: Nou panorama comunicatiu i noves eines en el combat dels rumors als mitjans (Rafa 
Besoli) 
 
1a part. Nou panorama comunicatiu i la tasca antirumors: 
 

 Nous models comunicatius: les microconverses com alternativa als missatges hegemònics dels 
mitjans 

 Tots som comunicadors/es (?): De la impremta a internet: 
 

- Aspectes positius i negatius del nou ecosistema comunicatiu virtual 
 Com es relacionen els mitjans de comunicació amb la diversitat cultural. 

- Per què els mitjans de comunicació difonen rumors i estereotips? 
- Els mitjans de comunicació per dintre: empreses vs. serveis / llibertat d'informació vs. 

sensacionalisme 
 Nous discursos sobre la diversitat: els marcs comunicatius i l'ús del llenguatge i al terminologia 

correctes 
 Com abordar i donar resposta a un rumor als mitjans  

- Com ens relacionem amb els mitjans i com podem incidir-hi? 
- Eines institucionals i legals de denúncia. 

 
2 part.  L’Estratègia BCN Antirumors i les seves eines d’acció 

 No estem sols: iniciatives contra els rumors impulsades per l'Estratègia BCN Antirumors 
 Què puc fer com a agent antirumors? 

- Noves informacions, materials, eines, dades i arguments 
- Les noves tecnologies en la gestió dels rumors 

 

 
CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ 
 

 DATA LLOC 

OPCIO A 
(TARDA) 

Dimecres 12, 19, 26 de juny i 3 de 
juliol de 16.00 a 19.30 h   

Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport. 
C. València, 344, entresol (Espai 1) 

OPCIO B 
(MATÍ) 

Dijous 11, 18, 25 de juny i 2 de juliol 
de 
10.00 a 13.30 h   

Casal de Barri Folch i Torres 
C. Reina Amàlia, 31 

**Excepcionalment la primera sessió acaba mitja hora més tard 

 

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 omplir el següent formulari on-line: formulari 

com a màxim fins  dilluns 9 de juny 

https://docs.google.com/forms/d/1ESlUO-GZJq_6-mR9CVPzt1jiuYCeE4KDCSh3fJNJuTI/viewform

