Lloc de realització del curs
Parròquia Maria Mitjancera
Carrer Còrsega, 67, baixos
(entre Entença i Rocafort) de Barcelona
Metro L5: Entença

Més informació a:
www.caritasbcn.org
facebook.com/caritasbarcelona
twitter.com/caritasbcn

Mòdul bàsic
en migració
i refugi
Com comprenem
i acollim la diversitat?

Organitza:

Amb el suport de:

Oferta formativa
novembre-desembre de 2015

Objectius

Destinataris

1.Reflexionar sobre el fet de la diversitat cultural en
la nostra societat i adquirir claus interpretatives per
comprendre la complexitat de la nostra societat des
del punt de vista de la diversitat cultural.

Voluntaris i membres dels grups de Càritas i de les
comunitats cristianes que col·laborin en projectes d’acció
social, d’atenció i acompanyament a persones nouvingudes.
Persones interessades a formar-se en el tema de la gestió
de la diversitat cultural.

2.Conèixer algunes eines per al treball, la gestió i el
tractament d’estereotips, prejudicis i rumors sobre
diversitat cultural.

Programa
Dijous 19 de novembre de 2015 de 17 a 20h
• El fet migratori i el refugi. La diversitat cultural
en una societat plural, a càrrec de Sergio Barciela,
membre del Equipo de Migraciones de Cáritas Española.
Dijous 26 de novembre de 2015 de 17 a 20h
• Com entenem a Càritas l’acollida i
l’acompanyament a les persones refugiades i a
les immigrades, a càrrec d’Imma Mata i Isabel Mas,
membres del Departament de Migració de Càritas
Diocesana de Barcelona.
Dijous 3 de desembre de 2015 de 17 a 20h
• Vacuna’t contra els rumors, a càrrec de Desirée
Rodrigo, sociòloga i experta en migracions i gènere.
Dijous 10 de desembre de 2015 de 17 a 20h
• Mustafà és al replà, obra de teatre social a càrrec
del grup de teatre Forn de Teatre Pa’tothom

DURADA DEL CURS: 12 hores

Informació general
i inscripció per al curs
Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana
de Barcelona. escoladeformacio@caritasbcn.org
INSCRIPCIÓ gratuïta. Places limitades. Cal omplir una
fitxa d’inscripció amb les dades personals i adreçar-la a
Càritas Diocesana:
Per correu electrònic a: escoladeformacio@caritasbcn.org
O per telèfon al 943 441 673 o presencialment a
Plaça Nova núm. 1 de dilluns a divendres de 10 a 14h.
Curs reconegut pel Pla de Formació del Voluntariat de
Catalunya. A les persones assistents se’ls lliurarà un
certificat.

