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FORMACIÓ: Disseny de projectes amb perspectiva intercultural
Introducció
Us presentem una nova edició del curs “Disseny de projectes amb perspectiva
intercultural” impulsada per la Xarxa Antirumors del Poblenou i el Programa BCN
Interculturalitat (PROGBI). Aquesta col·laboració ha permès adaptar la formació que
ofereix periòdicament el PROGBI a les particularitats del territori i donar resposta a les
necessitats i inquietuds de les persones d’entitats, serveis, programes, equipaments del
barri i comissions.
La formació, tot i que aporta tant el marc teòric bàsic de la perspectiva intercultural com
els elements clau per a la seva incorporació, es centrarà sobretot en reflexionar i
repensar entorn a les festivitats populars, a l’organització de les festes majors i
d’activitats relacionades amb la cultura popular i comunitària de la ciutat.
El curs pretén, doncs, incorporar elements conceptuals i pràctics que ens aportaran
complexitat i diversitat a l’hora de dissenyar, desenvolupar i avaluar les nostres
activitats, centrant-nos en aquest cas en les activitats relatives a la cultura popular i a la
Festa Major.
Objectius
1. Donar a conèixer el marc teòric de la perspectiva intercultural i el seu context per
incorporar-lo al treball en el nostre àmbit.
2. Aportar eines i metodologies per a la incorporació de la perspectiva intercultural a
projectes, a la dinamització d’espais comunitaris i a la programació d’activitats
culturals, de festes majors i populars, etc.
3. Aportar una mirada transformadora i replantejament dels nostres projectes des de la
perspectiva intercultural i crítica.
Persones destinatàries
▪

Equipaments, serveis i entitats de la Xarxa Antirumors del Poblenou, de la
Coordinadora d’Entitats del Poblenou i de les comissions de festes i carrers
organitzadores de les festes majors del barri.

▪

Professionals que treballin a serveis i equipaments públics de proximitat de la ciutat
de Barcelona (centres cívics, casals i espais joves, casals de gent gran, Piads,
museus, etc.).

▪

Professionals i col·laboradors/es d’entitats de la ciutat de Barcelona.
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Continguts
1a sessió: Introducció a la perspectiva intercultural
▪

Què entenem per interculturalitat? Marc teòric i principis. El context social on
s’emmarca la perspectiva intercultural

▪

Les arrels de la inferiorització racial i cultural

▪

Els imaginaris sobre la diversitat cultural a Occident i entorn els paràmetres de
normalitat i alteritat en el context occidental.

▪

Les identitats culturals

2a sessió: Elements clau per a la incorporació de la perspectiva intercultural
▪

▪

La programació d’activitats: Discurs, disseny, participació, impacte...
o

Festes populars i representativitat

o

La memòria històrica

o

Cultura Popular, representativitat i interculturalitat

Transversalitzar la interculturalitat a les festes majors i a altres activitats
comunitàries del barri del Poblenou i del districte de Sant Martí.

3a sessió: Disseny de projectes, activitats, espais interculturals
•

•

Projectes, exemples i experiències de treball realitzades amb anterioritat per
veure si incorporen la perspectiva intercultural o no, aportades per les persones
participants.
La producció d’imaginaris i identitats a partir de models multicèntrics, plurals,
diferencials i dinàmics.

Formadora
Anyely Marín Cisneros. Investigadora, docent i dinamitzadora d’espais de debat. Les
seves àrees d’interès combinen les pedagogies radicals, les teories crítiques i la història
de les lògiques racistes i polítiques del cos. Actualment cursa estudis de doctorat en
Història de les Ciències a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha col·laborat a
diversos projectes artístics, activistes i docents. Co-dinamitza @criticaldias.net
Format, durada i dates
El curs serà presencial i tindrà una durada de 7 hores dividides en 2 sessions de 2
hores i 1 de tres hores.
▪

▪

Dates:
o

dimarts 11 i 18 de maig de 18.30h a 20.30h

o

dimarts 25 de maig de 18h a 21h

Lloc: Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz (c. del Joncar, 35 Barcelona)
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Inscripcions
El curs és gratuït però cal inscriure-s’hi* prèviament abans del dijous 6 de maig de 2021.
Places limitades.
*En la inscripció es donarà prioritat a la Xarxa Antirumors del Poblenou i a les entitats
organitzadores de les festes majors del barri.
Enllaç d’inscripció: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/866692
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