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Tastets d’interculturalitat #desdecasa 
−Els webinars del Programa BCN Interculturalitat− 

 

Webinar 1: Eines per detectar narratives discriminatòries 

 

Introducció 
El Programa BCN Interculturalitat ofereix una sèrie de webinars formatius en directe 

sobre continguts relacionats amb la perspectiva intercultural, la interseccionalitat i la 

lluita contra els rumors discriminatoris, contextualitzats en la situació social i sanitària 

que estem vivint actualment. 

Es tractarà de webinars independents d’una durada d’una hora i mitja, que s’oferiran en 

un format àgil i pràctic a través de la plataforma Zoom de forma quinzenal. 

Encetarem el format de sessions online amb el primer webinar antirumors sobre eines 

per detectar narratives transformadores. 

 

Objectius 
1. Aprendre a detectar narratives discriminatòries basades en imaginaris racistes 

sobre la diversitat cultural 

2. Aportar estratègies per l’elaboració de narratives transformadores 

 

Continguts 

• Què és una narrativa? 

• Què són i com funcionen els marcs mentals? 

• Com opera una narrativa discriminatòria? Exemples basats en el context sanitari 

i social actual 

• Cap a unes narratives transformadores 

 

Formador/a: 
Edoardo Bazzaco, coordinador de l’àrea de projectes a SOS Racisme. Fa anys que es 

dedica al treball sobre narratives discriminatòries. 

 

Modalitat 
Es tracta d’un webinar/sessió formativa en línia que s’oferirà en directe a través de la 

plataforma Zoom 

 

Durada i dates 
El webinar té una durada d’1,5h. 

Data: Dimecres 6 de maig de 2020, de 17.30h a 19h 

 

http://www.interculturalitat.cat/
mailto:comunicaciointercultural@bcn.cat
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Inscripcions 
El webinar és gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament per mitjà de l’enllaç següent: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kMqztst7SW-lA65190mk6Q 

 

Un cop feta la inscripció, rebreu un missatge, a l’adreça de correu electrònic 

indicada a la inscripció, amb la confirmació de la plaça i l’enllaç per accedir al 

webinar en la data i hora acordada. 

 

Feu la vostra inscripció aviat, les places són limitades! 
En cas de dubte, podeu enviar un missatge de correu electrònic a 

formaciointercultural@bcn.cat  
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