TALLER DE FORMACIÓ PER A LA IGUALTAT DE DRETS:
EINES PER COMBATRE EL RACISME
Context
En el marc del desenvolupament del Projecte Ciutadania a parts iguals es contempla a realització de
diferents activitats orientades a l'educació i a la formació, a l'aprenentatge mutu i a l'enfortiment de
la governança i de la base social dels Bancs del Temps.
L'objectiu general del projecte s'orienta al foment de la Ciutadania Activa i part de la Xarxa de Bancs
del Temps existents a Andalusia, Catalunya i Madrid a fi d'enfortir i fer més sostenibles, inclusives i
equitatives aquestes formes d'autoorganització i provisió de resposta a necessitats socials i culturals
basades en la reciprocitat i l'intercanvi gratuït de valors, serveis, coneixements i habilitats entre
ciutadans/as.

Objectiu del Taller

Encoratjar la inclusió social i la no discriminació de les persones estrangeres a través de la seva
participació als Bancs del Temps i altres moviments afins i fer d'aquestes agrupacions de
ciutadans/es nuclis promotors del diàleg intercultural i de la convivència en la diversitat.

Resultats esperats
-

Aconseguir la participació d'un 30% de persones estrangeres en les audiències de Tallers i
Jornades.

-

Incrementar la participació de persones estrangeres als Bancs del Temps fins a un 15% al final
del Projecte.

Metodologia
La metodologia utilitzada al llarg del taller es fonamenta en la interacció amb els destinataris i per
aconseguir-ho s’utilitzen diferents dinàmiques de grup que fomenten la participació dels assistents
de manera espontània i creativa, aprofitant el seu coneixement, la discussió i la reflexió per
desenvolupar els continguts del taller.
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Persones destinatàries
-

Persones usuàries dels bancs del temps.

-

Persones estrangeres.

-

Persones tècniques i professionals.

Durada total: 12 hores (3 sessions de 4 hores).
Dates:

27 i 28 de febrer de 2015.

Horari:

27 de febrer: Tarda (de 16:00h a 20:00h)
28 de febrer: Matí (de 10:00h a 14:00h) i Tarda(de 16:00h a 20:00h)

Coordinadora Taller:

Alicia Rodríguez Lucas.
Coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia per a les
Víctimes de racisme i xenofòbia. Racisme -Catalunya.

Lloc de celebració: Terrassa
BIBLIOTECA DEL DISTRICTE 4
Carrer de l'Infant Martí, 183, 08224 Terrassa.

Difusió del taller
-

-

Identificació i connexió amb població diana (Bancs del Temps/persones estrangeres).
Identificació i connexió amb persones de:
o Bancs del Temps: Banc del Temps de Terrassa i Banc del Temps de Sant Cugat.
o Persones estrangeres a través de SOS Racisme.
o Persones tècniques i professionals de l’àmbit social (participació, convivència,
immigració).
Difusió general a través dels canals de:
o Projecte Ciutadania A Parts Iguals.
o Associació Salut i Familia
o SOS Racisme
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PROGRAMA:
Divendres 27 de febrer. 1a SESSIÓ
16h a 16:15h

Presentació i Benvinguda a càrrec de:
Sra. Elvira Méndez, Directora General de l'Associació Salut i Família
Sra. Lluïsa Melgares, Regidora de Ciutadania i Drets Civils, Participació Ciutadana i
Equipaments Cívics de l'Ajuntament de Terrassa.
Sra. Alba Cuevas, Directora de SOS Racisme Catalunya.

16:15h a 18h:
Contingut:
- Presentació del taller i objectius del mateix.
- Aproximació a l'àmbit dels Drets Humans.
Objectiu: Oferir informació sobre el taller i conèixer els drets humans construint la seva definició i
les característiques que els configuren.
Metodologia: A partir d'una dinàmica de grup es treballarà de manera col·laborativa el concepte i
les característiques dels drets humans.
18h a 20h:
Contingut:
- Idees claus del concepte de racisme.
- Prejudicis i estereotips.
Objectiu: Reflexionar sobre les idees i les opinions que tenim sobre el fet del racisme i sobre la
constant presència en el nostre dia a dia dels estereotips i prejudicis. Analitzar com els prejudicis i
els estereotips condiciones les nostre expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers els altres.
Metodologia: A través de dues activitats participatives tot el grup reflexionarà sobre el racisme,
prejudicis i estereotips arribant a conclusions col·lectives
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Dissabte 28 de febrer. 2a SESSIÓ
10h a 12h:
Contingut:
- El fet migratori i les discriminacions en el nostre entorn
Objectiu: Reconèixer la realitat que viuen les persones immigrades al nostre entorn a partir del
coneixement dels participants en el taller.
Metodologia: A partir del treball en grup es coneixerà la forma en que perceben aquesta realitat.
12h a 14h:
Contingut:
- Com el banc del temps dona resposta a aquest context de la diversitat.
Objectiu: Reflexionar sobre aquesta realitat i com aconseguir incidir sobre la mateixa a partir de la
configuració del Banc del temps, per afavorir la convivència i la cohesió social en la diversitat.
Metodologia: A partir del treball grupal i posteriorment exposant-lo al plenari s'aprofundirà en les
respostes que proporciona el Banc del temps en aquest context.

Dissabte 28 de febrer. 3a SESSIÓ
16h a 18h:
Contingut:
- El treball per fer front a les discriminacions racistes.
Objectiu: proporcionar eines per poder treballar des de l'àmbit comunitari la convivència i la
cohesió social.
Metodologia:A partir d'una exposició participativa s'aprofundirà en les eines per aconseguir
eradicar aquestes situacions discriminatòries.
18h a 20h:
Contingut:
- Com el Banc del temps pot ser un agent antiracista.
Objectiu: Conèixer les diferents situacions de discriminació i la vida quotidiana d'aquestes persones
i poder donar suport i fer-li front. Fer propostes per que el banc del temps pugui incidir en la
conquesta de la igualtat d'oportunitats en l'àmbit local.
Metodologia: A partir d'una dinàmica de grup i de la posta en comú es compartiran les diferents
alternatives per aconseguir l'objectiu.
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Organitza:

Entitat Promotora:

Financia:

Entitats sòcies:

Amb el suport de:

Segueixen’s a:

www.apartesiguales.org
Twitter: @Ciudadania_Act // @APartesIguales // #CiudadaníaActiva
Facebook:www.facebook.com/ProgramaCiudadaniaActiva//
www.facebook.com/APartesIguales.
(*) El Programa de Ciutadania Activa és fruit de la col·laboració entre el Mecanisme Financer del
Espai Econòmic Europeu, el Govern d’Espanya i la Plataforma de ONG de
Acció Social. Està dotat amb 4.585.000 euros destinats a l’enfortiment de les ONG i el
seu paper clau en la promoció de la ciutadania activa, així com la seva contribució a la
justícia social i el desenvolupament sostenible. Els seus principals reptes són contribuir
a la democràcia participativa, la promoció dels drets humans i la inclusió social.
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