TALLER

«Dels rumors a la xenofòbia: treballar la diversitat des de la
interculturalitat»
La Seu d’Urgell — 8 i 15 maig de 2018

El conjunt de creences, de tòpics i de prejudicis construïts al voltant de determinats col·lectius són
difícils de canviar i per això és fa necessari establir un discurs compartit per prevenir els rumors i la
possible discriminació que se’n deriva. El personal al servei de les administracions públiques és un
element clau en la lluita contra els prejudicis, els rumors i, en darrera instància, el racisme.
El taller pretén establir un espai de reflexió i de diàleg per analitzar les possibles conseqüències dels
prejudicis, dels rumors i dels estereotips, i de quin ha de ser el posicionament de l’empleada i de
l’empleat públic davant d’aquests fets.

Objectius
— Oferir un espai de reflexió i debat al voltant dels estereotips i dels prejudicis, del seu origen i de la
seva gestió a nivell individual i institucional.
— Prendre consciència de la necessitat d’oferir un servei públic en condicions d’igualtat.
— Motivar la responsabilitat professional i el compromís en la tasca desenvolupada de l’empleada i
l’empleat públic en l’atenció i la gestió de la diversitat.

Persones destinatàries
Personal de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionat amb la igualtat, les
migracions i la ciutadania.

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prejudicis, estereotips i rumors.
Del rumor al racisme: formes de discriminació.
Construcció de la identitat en contexts de discriminació, racisme i xenofòbia.
Elements comunicatius facilitadors i elements comunicatius que fan d'obstacle
Anàlisis de les diferents estratègies antirumors (Barcelona, Olot, Tàrrega...)
Eines d'anàlisi de la realitat concreta de la Seu d'Urgell.
Disseny d’un pla d'abordatge dels rumors: pla comunicatiu i treball comunitari a la Seu
d'Urgell.

Docència
Sr. Pere Cortada. Llicenciat en dret. Tècnic de l’Àrea de Programes i Territoris de la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania a Girona.

Carrer de Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 270 12 30

Dades del curs
Calendari

Lloc

La Seu d’Urgell

Horari
Durada

de 10.00 a 14.00 hores
8 hores presencials i 2 hores de treball fora de l’aula

Certificat Aprofitament
Avaluació Per tal d’obtenir la certificació del curs, cal ser present a un mínim del 80% de les hores
presencials i realitzar el treball entre sessions que s’indicarà el primer dia del taller.

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat
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