
         
  

 
 
JORNADA: “DEL RUMOR A LA XENOFÒBIA. ESTRATÈGIES PER  FER-HI FRONT”  

 
 

Aquesta jornada s’organitza en el marc del Conveni que tenen subscrit des de l’any 2012 la Generalitat 

de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i al qual s’afegeixen l’any 2013 la 

Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. L’objecte del mateix és 

col·laborar interinstitucionalment en una estratègia per tot Catalunya amb la finalitat de trencar tòpics i 

rumors que existeixen sobre la diversitat i en pro de la convivència. 

 

Les percepcions i les imatges històricament i socialment construïdes són difícils de canviar, per això és 

necessari un discurs compartit i polítiques comunicatives per part de les administracions i institucions 

catalanes, que ajudin a prevenir no només els rumors, sinó les discriminacions, el racisme i la 

xenofòbia.  La Jornada vol difondre i compartir les experiències i les estratègies que s’estan 

desenvolupant en aquest àmbit;  i fer-ho en un espai de reflexió i diàleg tècnic i ciutadà. 

 

 

 

Persones destinatàries: 

 

Professionals d’ens locals i entitats que treballin en l’àmbit de la convivència. 

Tota persona interessada en el tema 

 

Dades de la jornada:  

 

• Data: 24 de març de 2015 

• Lloc :  Direcció General per a la Immigració. Sala d’actes. (C. Calàbria, 147- Barcelona) 

• Horari : 9.00 a 14 hores. 

• Durada : 5 h.  

 

Inscripcions: 

www.agendaimmigracio.cat 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA  

 
 
9:00h   Recepció 
 
9:15h   Benvinguda 
 
Sr. Xavier Bosch . Director General per a la Immigració, Generalitat de Catalunya. 
 
Sr. Josep Oliva.  Diputat Delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum i d’Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Sr. Miquel Esteve . Comissionat d'immigració Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Sra. Ma. Rosa Ball.  Vicepresidenta de la Comissió d'Immigració de la FMC i regidora de Drets Civils, 
Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Lleida. 
 
Sr.Miquel Buch.  President de l’Associació Catalana de Municipis 
 
 
9:45h  Conferència 

 
Estratègies comunicatives per prevenir la difusió d els rumors i el foment dels prejudicis. 

 
Sra. Loreto Rubio . Doctora en Mangement Sciencies per la Universitat Ramon Llull (URL), llicenciada 
en Administració i Empreses i MBA, i Màster en Direcció Pública per ESADE.  
 
 
10:45h  Descans 
 
 
11:15h  Panel de pràctiques 
 
“Art per viure i transformar” Sr. Joel Álvarez , director del Teatre Marabal. 
 
 "La Família del costat, àpats interculturals entre veïns i veïnes" Sra. Mar Carrera ,  tècnica de 
sensibilització de Sos Racisme. 
 
 
12:15h  Taula d’experiències 
 
Ajuntament de Barcelona. Sr. Felipe Reyes . Tècnic del Pla Comunitari Ciutat Meridiana, entitat 
membre del Grup d'accions antirumors al territori de la Xarxa Barcelona Antirumors. 

 
Ajuntament de Sabadell. Sra. Olga Jiménez . Cap de Servei de Drets Civils i Ciutadania de 
l'Ajuntament de Sabadell.  
 
Ajuntament de Mataró. Sra. Laia de Balanzó . Tècnica de Ciutadania i Convivència. Servei de 
Projectes Transversals, Participació i Ciutadania. 
 
Consorci d'acció social de la Garrotxa. Sra. Rosario Mantero . Coordinadora del Servei d'Atenció a la 
Comunitat.  
 
Ajuntament de Mollerussa. Sra. Maribel Pérez.  Coordinadora de la Regidoria de Benestar Social i 
Ciutadania de l’ Ajuntament  de Mollerussa. 
 
 
13:45 Cloenda 


