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L’impacte de les violències de gènere en la salut

En col·laboració amb Metges del Món Catalunya / Universitat de Barcelona

Persones assistents: 30

Col·loquis sobre desigualtats socials en la salut

En col·laboració amb Metges del Món Catalunya / Universitat de Barcelona

Taller “Que hi ha darrere dels conflictes culturals?”
En col·laboració amb 033 educa / Biblioteca Zona Nord

Persones assistents: 60

Descripció de l’activitat 
Aquest taller té com a objectiu aprofundir en les estratègies que utilitzem 
quan ens trobem davant d’això que anomenem “conflictes culturals”.
Amb la finalitat de mirar-nos cap a dins, intentarem respondre preguntes 
com: som conscients de les nostres diferències culturals? com les 
tractem? Des d’on?

Valoració
Vàrem rebre valoracions molt positives, d’agraïment i felicitació per la 
feina feta i compartida. D’igual manera també hi va haver demandes de 
que el taller s’allargués més temps i de profunditzar més en el concepte 
d’interseccionalitat i el seu impacte a nivell d’experiència, ja que va tenir 
una forta impressió per molta gent que no el coneixia entendre què 
significava tenir privilegis a nivell estructural i sistèmic. 
A més,  vàrem recollir opinions que demanaven que la sessió estigués 
també encaminada a l’aplicació pràctica de la mirada intercultural a 
l’escola. 

El 2018 ha estat un any intens en què hem consolidat activitats prèvies com la ruta negrera i 
n’hem començat de noves, noves rutes com la de les religios i l’euroàrab i nous tallers educatius 
amb professorat. 

També hem eixamplat a nivell de temàtiques i de formats la proposta relacionada amb el 
patrimoni colonial de la ciutat de Barcelona “Barcelona ciutat de negrers”.

Hem vist com creixíem en nombre de persones assistents i aliances amb entitats fent més 
extensa la xarxa de coneixement i cooperació associativa. 

Persones assistents: 30

Gener 2018

Maig 2018

Juliol 2018
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Ruta antropològica ‘La Nit de les Religions’
En col·laboració amb Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós 
(AUDIR) / Saló del Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà, Poblesec 
/ Església Protestant Barcelona Centre

Persones assistents: 15

Descripció de l’activitat 
Aquesta ruta consisteix en una visita guiada a alguns centres de culte 
de Barcelona i una ruta sobre els llocs representatius de la diversitat 
religiosa del barri del Raval. Tractem conceptes importants com a ‘religió’ 
i ‘secularització’ en un intent de dur a terme una reflexió sobre la diversitat 
religiosa de la ciutat, sempre des d’una perspectiva antropològica. 
La ruta que vàrem realitzar estava emmarcada en la nit de les religions. 
Vàrem ser les encarregades de contextualitzar la religió a nivell 
antropològic a la vegada que vàrem enllaçar dos llocs de culte que 
representaven religions diferents amb la seva pertinent explicació: els 
testimonis de Jehovà i l’església protestant. 

Valoració
La ruta va tenir una bona valoració i va ser un èxit a nivell de qualitat. 
D’altra banda, vàrem rebre una crítica en referència a l’idioma utilitzat, 
això ens va fer tenir explicitar l’idioma o els idiomes que utilitzarem 
sempre a l’hora de fer difusió de les activitats, sobretot en cas que siguin 
bilingües CAT/CAST. Per la resta, esperem tornar a col·laborar l’any que 
ve un altre cop i estendre la ruta.  

Setembre 2018

Setembre 2018

Conversatori: Patrimoni i colonialitat 
En col·laboració amb Karo Moret. Grupo de Investigación en Imperios, 
Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas (GRIMSE) / Luis Lorenzo. 
Doctorando en Antropología del programa Sociedad y Cultura de la 
Universitat de Barcelona / Casal de Barri Pou De La Figuera

Persones assistents: 30

Descripció de l’activitat 
El primer dels quatre conversatoris que vàrem portar a terme amb les 
rutes paral·leles són fruit de l’extensió del format ruta i després tallers 
Barcelona, ciutat de negrers? Teníem clar que el tema del patrimoni 
negrer i la memòria històrica de Barcelona eren emergents i calia parlar-
ne de manera extensa però sumant-hi també la mirada del racisme 
actual. 
En aquest conversatori en concret vàrem poder veure diferents mirades 
i significats del patrimoni colonial des del punt de vista més teòric del 
terme i, d’altra banda, la càrrega emocional i vital que té el reconeixement 
i la memòria de les dones nodrisses de les ex colònies.
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Octubre 2018

Conversatori: Colonialitat i racisme institucional
En col·laboració amb Heidi Ramírez. Documentalista antiracista / Norma 
Falconi. Plataforma papeles para todas y todos, Sindihogar / Sindillar / 
Ivonne González. Tanquem els Cies” Barcelona, asociación Hibiscus, 
Colectivo Black Barcelona / Casal de Barri Pou De La Figuera

Persones assistents: 21

Descripció de l’activitat
En aquesta segona sessió vàrem poder situar la temàtica del racisme 
institucionales des de la mirada més artística i intimista, de reconeixement 
de la pròpia identitat, sobre els drets de les treballadores de la llar i les 
persones migrants i per últim des del punt de vista de drets humans de 
la mà d’una jurista. 

Novembre 2018

Ruta antropològica de l’alimentació. 3ra edició de la Setmana de 
l’Antropologia
En col·laboració amb l’Institut Català d’Antropologia / Ecolectia / 
Generalitat de Catalunya / Universitat de Barcelona

Persones assistents: 20

Descripció de l’activitat
Els condicionaments socioculturals relatius a l’alimentació són 
poderosos i complexos. Tots els éssers vius ens alimentem, però 
els humans canalitzem l’alimentació a través de la cultura. A través 
l’alimentació exercim poder, ho demostrem, exercim la compassió, 
compartim. Ritualitzem les festes a través del menjar, a través de les 
nostres creences decidim que ens està permès menjar i que no. En 
aquest sentit, la idea principal d’aquesta ruta és donar un passeig per 
diferents llocs que ens ajudaran a mostrar diferents aspectes de la 
cultura alimentària.

Novembre 2018

Conversatori: Colonialitat i Gènere 
En col·laboració amb - Desirée Bela-Lobedde, autora del llibre ‘Ser mujer 
negra en España’ / Martin Frasso- membre de l’Associació Antropologies 
i del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI) / Rosy 
Lázaro- membre del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat 
(GENI) de la UB / Casal de Barri Pou De La Figuera

Persones assistents: 22
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Descripció de l’activitat
El tercer conversatori va girar entorn a la temàtica del gènere i la 
colonialitat, les persones ponents varen posar sobre la taula diversitat 
d’idees per a reflexionar i qüestionar-nos temes com la discriminació 
estètica que pateixen les dones negres i com combatre-la a través de 
l’activisme estètic, conceptes com l’homonacionalisme i com la lluita 
LGBT constitueix una propaganda per molts estats occidentals que 

Publicació: núm 8 Revista (con)textos: revista d’antropologia i 
investigació social. 
En col·laboració amb Universitat de Barcelona

Desembre 2018

Desembre 2018

Conversatori: Colonialitat i Educació 
En col·laboració amb Ana Rial. Activista antiracista i Tècnica 
dinamitzadora de l’Institut DiverSitas / Fatiha El Mouali. Portaveu de la 
plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme a Catalunya i tècnica de 
acollida a Granollers / Jessica Salas. Activista antiracista en la Associació 
guinecatalana Bisila i advocada / Casal de Barri Pou De La Figuera

Persones assistents: 21

Descripció de l’activitat
L’últim dels conversatoris va girar entorn al racisme a l’educació des 
d’una perspectiva més legal i de drets, des de l’experiència d’una entitat 
com diVersitas i el qüestionament d’una treballadora blanca de la seva 
pròpia revisió de privilegis i, per últim, Fatiha va analitzar les diverses 
violències que pateixen les persones racialitzades dins el sistema 
escolar. 
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