CURS INTENSIU DE FORMACIÓ

“Eines antirumors per a la convivència intercultural a la Garrotxa”
Formació proposada per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de la Garrotxa i que ha rebut la subvenció
de projectes de Cooperació del Consell d’Acció Social de la Garrotxa (2014) com a projecte de
sensibilització, que pretén dotar d’eines antirumors a les persones de diferents entitats socials, de
cooperació i culturals de la Garrotxa, així com als mitjans de comunicació, perquè esdevinguin útils per a
combatre rumors i afavorir la convivència intercultural a la comarca i també empoderar als participants a
fer de multiplicadors d’antirumors en les seves entitats i als seus entorns.
1ª jornada (dissabte 15 de noviembre)
9.00-9.30h. Presentació del curs: qui és UCFR i perquè proposa una formació per combatre rumors i
estereotips sobre diversitat cultural al nostre territori.
A càrrec d’Ariadna Pagès
9.30-10.00h. Debat inicial. “Existeix convivència intercultural a la Garrotxa?”
A càrrec de Mireia Tresserras/ Caro Astudillo
10.00-13.30h. Fonaments de l'antirumors, idees i eines per lluitar-hi (I)
(amb pausa de 15 min)
 Quin és el model de convivència intercultural? Comparativa amb altres : multiculturalisme i
asssimilacionisme
 Rumors, antirumors, estereotips i prejudicis: què són, com es creen i es difonen. Per què ens els
creiem.
 Perquè són perillosos: els seus efectes en la construcció de la diversitat i en les relacions de
convivència.
 Rumors sobre immigració i diversitat cultural.
 Figura de l'agent antirumors: com es posa en acció? Eines bàsiques d’un agent antirumors
 Prendre consciència dels propis estereotips i prejudicis: la importància de conèixer-se un/a
mateix/a.
 Experiències antirumors d’èxit a Catalunya i arreu: idees per a l’acció
A càrrec de Caro Astudillo
13.30-15.00h Pausa dinar
15.00-18.00h. Totes som comunicadores: la microcomunicació com e eina per a la lluita contra els
rumors i els estereotips (amb pausa de 15 min)
 La realitat com a relat: així són les coses o així les hem explicat?
 Els productors de comunicació: rumors i estereotips als mitjans
 Els consumidors de comunicació: el consum crític de informació
 Canvi de paradigma: de les macroconverses a les microconverses
 Com exercir una comunicació interculturalment responsable? Eines, marc comunicatiu i
llenguatge inclusiu.
 La intercomunicació des de les plataformes i xarxes virtuals: recursos i reflexions per a la
incidència
 Comunicar com a entitat: volem realment ser 2.0?
 Com treballar la comunicació intercultural i antirumors en el nostre àmbit: la força del treball en
xarxa
A càrrec de Rafa Besoli
18.00-19.00h. Debat conjunt i reflexió del primer dia de jornada
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2a Jornada (dissabte 22 de novembre)
10.00-13.30h Cultura i identitats culturals (amb pausa de 15 min)



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 i interculturalitat, integració en la teoria i en la pràctica
 Condicions prèvies necessàries per al diàleg intercultural
A càrrec de Lola López
13.30-15.00h Pausa dinar
15.00-18.00h. Vivenciar el diàleg intercultural: posem en pràctica les 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:
 Dinàmiques participatives per a reflexionar al voltant de les eines de comunicació interpersonals.
 Exercicis pràctics per a reflexionar al voltant dels rols socials que ens envolten i com reaccionem
davant d’aquests.
 Escenes de Teatre Fòrum per a vivenciar com podem respondre als rumors en la nostra vida
quotidiana.
A càrrec de Xixa Teatre
18.00-19.00h. Espai de resum dels continguts tractats i conclusions de la jornada i proposta d’una
campanya antirumors conjunta per executar al llarg del 2015
Dades tècniques:
Dates: dissabtes 15 i 22 de novembre de 2014
Horaris: de 9h a 13.30h i de 15h a 19h / de 10h a 13.30h i de 15h a 19h
Durada del curs: 17h
Organitza: Unitat Contra el Feixisme i el Racisme Garrotxa
Col·labora: Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
A qui va dirigida: Entitats de la Garrotxa:
 Associació de Veïns
 Associació de Comerciants
 Entitats de cooperació
 Entitats socials
 Entitats culturals
 Mitjans de comunicació locals
Cost: Gratuït
Lloc: Fundació Estudis Superiors d’Olot (FES), c/ Fontanella, 3
Inscripcions:
Cal enviar un e-mail a: ucfr.garrotxa@gmail.com abans del 10 de novembre amb la següent informació:
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Nom i cognoms:
Entitat a la qual pertanys:
E-mail de contacte:
Telèfon de contacte:
Per quin motiu consideres interessant aquesta formació?
A nivell individual i/o com a entitat, teniu compte en xarxes socials (Facebook i/o Twitter)?

L’equip formatiu:
Lola López
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i especialitzada en Antropologia
Cultural. És investigadora i Directora del Centre d’Estudis Africans i Interculturals de Barcelona, i
investigadora associada del Grup de Recerca consolidat Multiculturalisme i Gènere de la UB. És membre
de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i formadora
d'agents antirumors des de l’any 2010. És activista de la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.
La Xixa Teatre
Associació teatral multidisciplinar que treballa en formació per al desenvolupament comunitari i les eines
teatrals com a mitjà de transformació social. Especialistes en tallers formatius i iniciatives educatives i
culturals en els àmbits de gènere, interculturalitat, desenvolupament social i ciutadania activa. Col·laboren
amb la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad, co-organitzen el Festival de Teatre Fòrum de
Dakar (Senegal) i el Laboratori de Clown Social de Barcelona. Són formadors/es d’agents antirumors des
de l’any 2011.
Rafa Besoli
Llicenciat en Ciències de la Informació (Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a
professional del periodisme cultural, ha treballat per Diari de Barcelona, La Vanguardia i la revista
Fotogramas, entre altres. Des de 2009 col·labora amb l'acció intercultural de l'Ajuntament de Barcelona
com a responsable de Comunicació del Programa BCN Interculturalitat. És formador d’agents antirumors
des de l’any 2013.
Caro Astudillo
Llicenciada en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona. Coordinadora del Programa BCN
Interculturalitat i l’Estratègia BCN Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2007 al 2013.
Actualment directora del Departament de Projectes Interculturals a QSL Serveis Culturals, desenvolupant
projectes de formació i convivència intercultural, diversitat i immigració. Formadora de formadors a
ConArte Internacional. Activista de la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.

Per a més informació:
Correu electrònic: ucfr.garrotxa@gmail.com
Facebook: Unitat Contra el Feixisme i el Racisme Garrotxa
Twitter: @UCFRGarrotxa
"El prejudici és fill de la ignorància" (William Hazlitt)
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