TALLER

L’abordatge dels rumors i de la prevenció de la xenofòbia

El conjunt de creences, de tòpics i de prejudicis construïts en torn a 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
— Construcció de la identitat en contexts de discriminació, racisme i xenofòbia.
— Creences i prejudicis: algunes conseqüències.
— Rumors: què són? Cóm es propaguen?

Docència
Sr. Yassin Zaidan Abdou, llicenciat en Dret Públic i màster en Gestió d’Immigració. President de
l´Associació Per l´Acció i Cohesió Social (APACS). Mediador intercultural i expert en la comunitat
musulmana a Catalunya.

Dades del curs
Dia
Lloc

15 novembre de 2017
Sala Biblioteca dels Serveis Territorials del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies.
Avinguda del Segre, 5. 25007 Lleida (Segrià)

Horari
Durada
Certificat

de 10.00 a 14.00 hores
4 hores
Assistència

Inscripcions
<http://www.agendaimmigracio.cat>

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

