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Presentació
L’Institut Diversitas va néixer l’any 2009 sota l’aixopluc de
l’Àmbit
d’Investigació
i
Difusió
Maria
Corral
(www.ambitmariacorral.org), amb la intenció de crear un
paraigües conceptual que ens permetés abordar les
diferents realitats socials amb les que estàvem treballant en
aquell moment sobretot en les àrees de diversitat cultural
(immigració, convivència, rumors…) i de gènere (violència
masclista, homofòbia, noves masculinitats…), deixant la
porta oberta a altres tipus de diversitats. L’any 2014 vàrem
adquirir personalitat jurídica pròpia i en l’actualitat som una
cooperativa d’iniciativa social. Treballem al voltant de cinc
eixos prioritaris d’intervenció: diversitat cultural, diversitat de
gènere, diversitat funcional, diversitat generacional i
diversitat religiosa.
Com a fonament de la nostra perspectiva entenem que la
diversitat és inherent a l’ésser humà, sinònim de riquesa i a
vegades, també de conflicte i discriminació, per la qual cosa
cal aprendre a apreciar-la, gestionar-la i sovint, treballar per
eradicar les injustícies que en ella es basen, així com per
afavorir la cohesió social.
Per dur a terme aquests propòsits concentrem la nostra
tasca en cinc línies d’acció: sensibilització, formació,
assessorament,
recerca
aplicada
i
processos
comunitaris.
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Metodologia
A nivell de metodologia, treballem des d’una perspectiva
interseccional, amb un enfocament participatiu i utilitzant
una didàctica arrelada en les arts plàstiques i escèniques,
l’esport i la cuina, com a disciplines clau per connectar amb
qualsevol tipus de destinatàries.
La nostra manera de treballar es caracteritza per incorporar
els criteris següents:
Observant, dialogant i reflexionant: entenem la nostra
feina com un procés constant d’observació, diàleg i reflexió
amb un equip interdisciplinar.
Connectant: apostem per fer de pont entre la teoria i la
pràctica, els diferents actors socials, els entorns i diverses
metodologies.
Innovant
metodològicament:
combinem
diferents
metodologies per transmetre de la millor manera els
continguts i promoure les experiències necessàries per
generar els canvis que ens proposem.
Treballant en diferents entorns: la diversitat és present a
tot arreu, per tant intervenim a diferents nivells: individual,
familiar, comunitari, local i social.
La perspectiva de gènere en l’Institut Diversitas

INSTITUT DIVERSITAS S.C.C.L., MEMÒRIA 2018

4

Perspectiva de gènere
A l’Institut Diversitas la perspectiva de gènere és un dels
pilars fonamentals, tant per la nostra formació de base, com
per les nostres conviccions i els projectes en els que ens
impliquem. En termes concrets hi ha diversos indicadors que
posen de manifest el nostre compromís amb aquesta
mirada.
En primer lloc la composició del nostre equip, a diferents
nivells; per una banda, la paritat de gènere que hi ha entre
les sòcies fundadores de la cooperativa (una dona i un
home); i per una altra, la majoria de dones que hi ha tant
entre el personal contractat (3 dones), així com entre les
persones col•laboradores (8 dones i 2 homes).
La igualtat de gènere es absoluta entre les sòcies de la
cooperativa tant pel que fa a la presa de decisions com a
nivell d’ingressos i condicions laborals en general
(vacances, festius, conciliació, etc.)
Pel que fa la mirada de gènere, és molt present en les
nostres pràctiques quotidianes en qüestions com el
llenguatge, que l’utilitzem en qualsevol de les diferents
fórmules inclusives, no només per complir les normatives,
sinó en les nostres comunicacions internes (verbals i
escrites), així com en el desenvolupament dels nostres
projectes.
Una altra expressió de la perspectiva de gènere en les
nostres pràctiques internes són els espais de cura, per tal
d’oferir un espai de diàleg obert i respectuós tant per
compartir preocupacions, debatre qüestions delicades i
també per reconèixer i felicitar els encerts. Aquests espais
s’han anat adaptant en el temps, atenent a les necessitats
expressades tant per les persones sòcies, com per les
persones treballadores.
En els nostres materials de difusió (vídeos, fotografies,
flyers, etc.) posem especial atenció en visibilitzar la diversitat
de gènere (així com la d’origen, la funcional i la
generacional, etc.), en la mesura que sigui pertinent pels
projectes i/o accions a les que fan referència.
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Una part important de les accions que estem realitzant
darrerament està orientada justament a promoure la
perspectiva de gènere (a través de tallers, cursos,
assessoraments o recerca aplicada) entre diversos perfils
destinataris i a través de diferents metodologies, amb la qual
cosa, els continguts de base de la perspectiva són una de
les nostres eines de treball.
En la realització dels projectes i accions tenim molt en
compte la distribució equitativa del temps i dels espais, per
tal de revertir la tendència de sobre-utilització de la paraula
per part dels homes i –pel contrari– afavorir la participació
de les dones i/o d’altres identitats gèneres minoritzades.
Cal precisar que des dels nostres inicis, en el mateix
moment en que va sorgir la idea de crear l’Institut Diversitas,
la perspectiva va ser una de les peces clau, però no de
manera aïllada, sinó de la mà amb altres eixos de diversitat
com són la diversitat d’origen i cultural, la diversitat religiosa,
la diversitat funcional i la diversitat generacional; d’aquesta
manera, la nostra mirada està marcada no només pel
gènere, sinó per una perspectiva interseccional, que ens
permet connectar els diferents eixos i reflexionar sobre les
maneres específiques en que aquests creuaments
provoquen situacions de privilegi o opressió que afecten de
maneres concretes les vides de les persones i els contexts
en que hi viuen.
En síntesi, a l’Institut Diversitas no seria possible dur a terme
la nostra tasca social sense la perspectiva de gènere, que
constitueix un dels elements fonamentals de la seva mirada.
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Equip
L’equip de l’Institut Diversitas està conformat per les
persones sòcies fundadores, un equip tècnic principal i una
sèrie de col•laboradores especialitzades en diferents temes
i metodologies. En síntesi, els nostres perfils són:
Sòcies Fundadores
Elena Caballé: cofundadora de l’Institut Diversitas. Amb
estudis de Ciències Empresarials, durant 18 anys ha estat
directora de l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral.
Experta en gestió d’entitats no lucratives i en coordinació i
execució d’activitats i projectes socials i culturals. Ha
participat al projecte WISE d’emprenedoria social d’ESADE
i és col•laboradora de la Fundació Jaume Bofill i la Fundació
Carta de la Pau.
Email: ecaballe@institutdiversitas.org / LinkedIn
Rodrigo Prieto: cofundador de l’Institut Diversitas. Doctor
en Psicologia Social i Llicenciat en Comunicació Social.
Professor de la Facultat Pere Tarrés d’Educació Social i
Treball Social de la Universitat Ramon Llull. Professor
col.laborador de la Seinäjoki University of Applied Sciences
(Finlàndia). Expert en gènere i interculturalitat. Amplis
coneixements i experiència en la tècnica del Teatre de
l’Oprimit.
Email: rprieto@institutdiversitas.org / LinkedIn
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Equip tècnic
Nerea Bautista: Formadora. Graduada en Educació social i
Máster en Polítiques Socials i Acció Comunitària. Tinc una
amplia formació en Teatre Social i Clown i combino els
aprenentatges de les meves principals inquietuds. Email:
nerea@institutdiversitas.org

Anna Berbel: Formadora. Graduada en Psicologia Social,
Màster en investigació i intervenció psicosocial (UAB) i
Màster en estudis feministes i de gènere (UPV/EHU). Email:
aberbel@institutdiversitas.org

Sam Blàzquez: Tècnic de projectes. Llicenciat en
Antropologia i Geografia. Amb estudis superiors
d’informàtica, Màster en Gestió de la ciutat i Urbanisme i
postgraduat en SIG. Gestor de projectes socials en l’àmbit
d’educació, immigració i desenvolupament TIC. Ha estat
professor de secundària, investigador en tècniques
qualitatives i col·laborador de diferents institucions de caire
social. Email: sam@institutdiversitas.org

Ana Rial: Graduada en Historia i agent antirumors. Amb un
marc teòric centrat en la de decolonialitat i el feminisme.
Formada i amb experiència en teatre social i de les
oprimides. Email: arial@institutdiversitas.org
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Col•laboradores
Blanca Baucells: Psicòloga especialitzada en emergències
(traumes, crisi, dol) i Coach Transformacional. Màster en
violència familiar i Psicologia comunitària. Treballa en l’àmbit
educatiu i assistencial. Col·labora en el projecte “Viure
l’Adopció en l’Adolescència”.
Meri Caballero: Llicenciada en Belles Arts per la UB,
formada en Teatreteràpia i màster en Arteràpia
Transdisciplinària (IATBA). Cofundadora del col·lectiu
“Sentit Col·lectiu”. Col·laboradora en projectes vinculats a la
transformació social a través de la transdisciplinarietat de les
arts.
Aleyda Casas: Llicenciada en Filosofia per la UB i màster
en Mediació Artística/Arteràpia per la UVIC. Estudiant de
Piscopedagogia. Forma part de l’equip de clown.
Alba Díaz: Graduada en Educació Social i estudiant de
Màster en estudis de dones, gènere i ciutadania.
Col·laboradora de formació.
Patricia Fuertes: graduada a l’Escola de teatre de Bizkaia
(BAI). Formada en teatre físic i dansa contemporània
(Amsterdam i Barcelona). Fundadora de “Lo Relacional”,
acostant el món de la dansa i el teatre a l’educació i la
dinamització comunitària. Col·laboradora de la Fundació
Akwaba. Col·labora en projectes vinculats als Drets Humans
i accions antirumors.
Caterine Galaz: Acadèmica de la Universitat de Xile i
Coordinadora del “Núcleo I+D de Estudios Críticos de la
diversidad. Doctora en Ciències de l’Educació i màster en
Ciències de l’Educació (UAB). Màster en Polítiques socials i
gestió local (ARCIS) i Llicenciada en Comunicació social
(USACH).La seva recerca es centra en: migracions
transnacionals, diversitat, polítiques i intervenció social,
gènere, acció col·lectiva i moviments socials. Coordinadora
de l’Institut Diversitas a Amèrica Llatina.
Elena González: Graduada en Sociologia per la Universitat
de Barcelona. Les seves inquietuds se centren en el treball
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per la igualtat social, la igualtat de gènere i també en l’àmbit
de la sostenibilitat urbana i el dret a ciutat. Col·laboradora
de recerca.
Iris Leyers: Llicenciada en Belles Arts per l’Acadèmia
d’Anvers. Clown, tallerista i professora d’idiomes Cofundadora de l’equip de clown de l’Institut Diversitas.
Ivan Piredda: Graduat en Pedagogia per la Universita degli
Studi di Cagliari, màster en Teoria i pràctica de documental
creatiu, màster en fotografia creativa i creador de
“Inweddings”. Professor d’audiovisuals i director de
fotografia documental. Col·labora en la realització dels
vídeos dels diferents projectes.
Desiré Rodrigo: Llicenciada en Sociologia per la UAB,
màster en gènere, família i polítiques socials, i postgrau en
Desenvolupament cultural comunitari. Fundadora de “Lo
Relacional” i dedicada a projectes educatius, de creació
artística, acció comunitària i d’investigació social.
Col·laboradora de la Fundació Akwaba. Col·labora en
projectes de formació i accions antirumors.
Alba Rovira: Graduada en Sociologia per la Universitat de
Barcelona, apassionada per la gestió de la diversitat i la
inclusió. Ha participat com a investigadora social en diversos
projectes sobre diversitat i creixement sostenible vinculats
amb la Direcció General d’Afers Religiosos i diverses
universitats. Col·laboradora de recerca.
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Eixos d’intervenció
Els eixos d’intervenció prioritaris de l’Institut Diversitas són:
Diversitat cultural
Reconeix les múltiples formes de vida i significats compartits
pels grups humans –sovint– en funció dels seus llocs
d’origen.
Diversitat de gènere
Assumeix que existeixen múltiples maneres d’entendre i
viure els gèneres, més enllà dels patrons socialment
hegemònics en cada context social.
Diversitat funcional
Entén que totes les persones tenim capacitats que ens fan
més o menys funcionals per determinades tasques. Així, tots
i totes som persones “capacitadess” o “discapacitades”
segons “per a què”.
Diversitat generacional
Considera que la interacció entre persones de diferents
edats o generacions és clau per construir societats madures,
respectuoses i creatives.
Diversitat religiosa
Promou el respecte per la llibertat de culte, sobre la base del
respecte i el coneixement mutu, així com en el diàleg
intereligiós.
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Activitats
Dissenyem, organitzem i executem diverses accions,
projectes, processos i programes a mida amb l’objectiu de
generar canvis en diferents persones, col·lectius i actors
socials en la manera d’entendre i viure les diferents
dimensions de la diversitat.

1. Sensibilització: Disseny i desenvolupament de
diverses accions adaptades a les necessitats de les
persones destinatàries, com ara tallers, intervencions
a l’espai públic, xerrades, espais de trobada, etc.
2. Formació: Disseny i transmissió de continguts i eines
per entendre i gestionar la diversitat en un sentit
ampli, a través de diverses modalitats formatives i
emprant metodologies innovadores.
3. Assessorament: Disseny, execució i avaluació
d’accions, projectes, programes o plans relacionats
amb la diversitat en diversos contextos territorials o
institucionals.
4. Dinamització
Comunitària:
Disseny
i
desenvolupament de processos orientats a
sensibilitzar, formar, resoldre conflictes i/o promoure
la convivència entre la ciutadania.
5. Recerca
Aplicada: Disseny, coordinació i
desenvolupament d’estudis des d’un enfocament
interdisciplinari i amb metodologies qualitatives, per
tal de traduir-los en projectes i/o programes
d’intervenció.
6. Gestió de projectes: Coordinació i/o suport de
projectes, seminaris, jornades i congressos per a
altres entitats o institucions.
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1-Sensibilització
Dins de les activitats de sensibilització desenvolupem
diferents accions adaptades a les necessitats de les
persones destinatàries, com ara tallers, intervencions a
l’espai públic, xerrades, espais de trobada, etc.
TALLERS

Els nostres tallers són mòduls formatius d’entre 1 i 3 hores
de durada adreçats a grups d’entre 15 i 30 persones
aproximadament, per treballar de manera pràctica algun
aspecte d’un tema específic, afavorint l’experiència reflexiva
de les persones participants.
Activitats de carrer: intervencions artístico–educatives en
espais públics orientades a cridar l’atenció dels vianants de
manera creativa i lúdica, per tal d’interpel•lar-los sobre algun
tema específic.
Estan adreçats a la ciutadania en general amb èmfasi en els
adolescents i joves, grups de dones, les entitats, la gent
gran, així com a educadores en un sentit ampli i a tècniques
d’entitats públiques i privades interessades en la diversitat i
la seva gestió.
Al llarg de l’any 2018 hem desenvolupat els tallers següents,
arreu de Catalunya:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

«Vacuna’t contra els rumors» (9 edicions)
«Planter Antirumors» (12 edicions)
«Rumors de Pedra» (9 edicions)
«I tú com ho veus?» (5 edicions)
«Les receptes del Refugiclown» (12 edicions)
«Les paraules no se les emporta el vent» (2 edicions)
«Stop homofòbia» (10 edicions)
«Vincles» (2 edicions)
«Agents per la diversitat» (7 edicions)
«Igualtat de gènere: protocol contra l’assetjament
sexual per raó de sexe o orientació sexual» (4
edicions)
«Gestió de situacions difícils» (2 edicions)
«Stop violència masclista» (1 edició)
«sensibilització sobre els DDHH» (7 edicions)
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•
•
•

«Violència masclista. Trets i reptes» (13 edicions)
«Ciber-habilitats socials» (14 edicions)
«Ciutats defensores dels Drets Humans» (203
edicions)

-ALTRES ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓCAMPANYA DRETS HUMANS A SANT BOI DE
LLOBREGAT, GAVÀ, VILADECANS I EL PRAT DE
LLOBREGAT

L’Institut Diversitas ha desenvolupat 203 tallers dins el
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, als
municipis de Sant Boi de Llobregat, Gavà, Viladecans i el
Prat de Llobregat. Els diferents Ajuntaments conviden a
persones defensores de diversos països del mon a
compartir la seva experiència amb la ciutadania i conèixer
més a fons la tasca dels activistes i aprofundir sobre la
importància dels drets humans. Els tallers s’han
desenvolupat amb alumnat de 4t de secundària i batxillerat.

PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI «DRETS EN
ACCIÓ»

Al llarg de l’any 2018, hem desenvolupat el projecte «Drets
en Acció», un projecte d’Aprenentatge i Servei amb
l’alumnat del Centre Escolar San Francisco de Barcelona.
El projecte ha consistit en la creació col·lectiva d’una peça
de teatre que posi en evidència una vulneració de drets i/o
situació de discriminació de la que els adolescents fossin
conscients que existia en el seu entorn. Al llarg del curs
2017-18 han treballat les relacions tòxiques de parella i ja
han iniciat els tallers formatius de cara al projecte 2018-19.
El servei ha consistit en 3 representacions de la peça de
teatre creada, davant altres membres de la comunitat
escolar o l’alumnat d’altres centres, seguides d’un debat
molt participatiu.

INSTITUT DIVERSITAS S.C.C.L., MEMÒRIA 2018

14

PROJECTE «STOP ISLAMOFÒBIA»

El projecte «Stop Islamofòbia» sorgeix de la preocupació
davant el creixement de discursos intolerants i d’odi vers les
persones musulmanes o llegides com a tal. Per tal de
contribuir a revertir aquesta situació vam organitzar 3 taules
de treball amb persones musulmanes de diversos entorns i
perfils, així com altres persones coneixedores i
compromeses amb la lluita antiracista, per tal de construir
de manera col·laborativa arguments contra la islamofòbia,
adreçats a la ciutadania en general.
A partir dels arguments elaborats, s’han creat 6 materials de
difusió (3 gif’s i 3 vídeos) focalitzats en 3 temes: islamofòbia
de gènere, islamofòbia contra els joves i islamofòbia a les
xarxes socials. Els materials utilitzen un llenguatge senzill i
planer per evidenciar els prejudicis en els que es basen
molts dels discursos i pràctiques islamòfobes, i assenyalarlos com a obstacles per a la convivència, així com a
vulneració dels Drets Humans.
En aquest projecte han col·laborat 40 persones a títol
individual i 16 entitats. Podeu trobar més informació en el
següent Enllaç.
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2-Formació
Una de les activitats que desenvolupem és la formació, amb
l’objectiu de transmetre continguts i eines per entendre i
gestionar la diversitat en un sentit ampli, a través de
diverses modalitats formatives i emprant metodologies
innovadores.
Els nostres cursos són mòduls formatius de més de 5 hores
de durada adreçats a grups d’entre 10 i 30 persones
aproximadament, per treballar diferents aspectes d’un
mateix tema amb una metodologia teòrico-pràctica que
afavoreix la reflexió, el debat i recupera l’experiència de les
persones participants sobre el tema.
Estan adreçats a la ciutadania en general amb èmfasi en els
grups de dones, les entitats, la gent gran, així com a
educadores en un sentit ampli i a tècniques d’entitats
públiques i privades interessades en la diversitat i la seva
gestió.
Al llarg de l’any 2018 hem desenvolupat les següents
accions formatives a Barcelona i comarques:

CURSOS

•
•
•
•
•
•

«Habilitats socials i pel treball col·laboratiu» a Santa
Coloma de Gramenet.
«Tècniques de presentacions orals en públic» a
Barcelona.
«Prevenció i detecció de violència masclista» a
Molins de Rei.
«Stop islamofòbia» a Barcelona.
«Esports lliures d’assetjament sexual» a Molins de
Rei.
«Drets en Acció» a El Prat de Llobregat.
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-ALTRES ACCIONS DE FORMACIÓSEINÄJOKI
FINLÀNDIA

UNIVERSITY

OF

APPLIED

SCIENCES,

Curs de formació en gestió de la diversitat utilitzant
tècniques de teatre social amb alumnes de la carrera de
treball social i usuaris de l'escola especial d'arts Kaarisilta, a
la Seinäjoki University of Applied Sciences de Finlàndia.

ESCOLES PER LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT –
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

El curs “Diversitats per la igualtat i la no discriminació”
s’emmarca en el programa «Escoles per la Igualtat i la
Diversitat», promogut conjuntament per l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. El curs
planteja una mirada reflexiva i crítica específicament dels
tres eixos de diversitat d’origen cultural i religiosa, diversitat
afectiva sexual i de gènere, i diversitat funcional, aportant
elements teòrics per una comprensió més complexa de la
realitat social i revisant experiències concretes d’actuació en
aquests àmbits. Així mateix, posa l’èmfasi en la importància
de desconstruir els estereotips i prejudicis sobre l’alteritat i
promou el compromís actiu en favor de la riquesa de la
diversitat.
Un element transversal del curs és el seu enfocament aplicat
al món educatiu, entenent aquest com un dels pilars de
socialització més importants en la trajectòria d’una persona,
i com a tal, factor clau per a la construcció de “mirades”
igualitàries i no discriminadores entre els infants i
adolescents que es troben cursant els diferents nivells
d’escolarització.
Aquesta formació s’està duent a terme durant el curs 20182019 a 15 centres educatius de la ciutat de Barcelona.
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3-Assessorament

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES

Al llarg de tot l’any 2018 i com a continuació del 2017 hem
estat fent la supervisió de l’equip de Serveis Socials de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, partint d’un
diagnòstic i treballant la cohesió i la col·laboració de l’equip,
gestionant l’estrès i valorant conjuntament la implicació amb
l’organització.

ASSESSORAMENT PARTICIPATIU PER INCORPORAR
LES PERSPECTIVES DE GÈNERE I INCLUSIVA A LA
XARXA NACIONAL D’EMANCIPACIÓ JUVENIL (XNEJ)

Aquest assessorament participatiu està orientat a
incorporar les perspectives de gènere i inclusiva a la Xarxa
Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), a través d’un
procés de treball amb una mostra de cinc Oficines Joves
(OJ) o Punts d’Informació Juvenil (PIJ) existents actualment
a Catalunya.
Aquest assessorament constitueix la primera fase d’un
procés més ampli orientat a introduir aquestes perspectives
a la gestió quotidiana de tota la XNEJ, impulsat des de
l’Agència Catalana de la Joventut, en resposta a la
normativa vigent que regula la seva tasca.
El propòsit principal de l’assessorament és aportar
continguts, criteris i eines als serveis de joventut que
participaran del procés per tal d’incorporar les perspectives
de gènere i inclusiva, així com acompanyar-los en el disseny
i implementació d’algunes accions, projectes o programes
concrets que incloguin aquesta mirada dins la seva
planificació. Al llarg de l’any 2018, l’assessorament s’ha
concretat a les Oficines Joves i Punts d’Informació Juvenil
del Baix Penedès, Castelló d’Empúries, Ribera d’Ebre, Sant
Boi de Llobregat i Vallès Oriental.
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SUPORT TÈCNIC A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
“SENSIBILITZACIÓ PER A INFANTS I JOVES”

Aquest projecte consisteix en acompanyar les i els tècnics
del servei de Convivència i Equitat i les empreses que
gestionen el servei de mediació i els agents cívics, a
repensar els tallers que s’ofereixen als centre educatius
mitjançant un procés d’assessorament participatiu de 14
sessions del que s’obté com a resultat un nou Itinerari de
Sensibilització que aborda –entre altres- els següents
temes: el respecte, la igualtat, el civisme, la no violència, la
diferència/diversitat, l’acceptació, la comunicació, el
conflicte i la cohesió. El procés s’ha iniciat l’any 2018 i
finalitzarà abans de l’estiu del 2019.
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4-Dinamització comunitària
Dins l’àmbit d’actuació de la Dinamització comunitària hem
dissenyat i desenvolupat diferents processos orientats a
sensibilitzar, formar, resoldre conflictes i/o promoure la
convivència entre la ciutadania.

XARXA
DE
JOVES
PER
LA
INTERCULTURAL DE L’ALT MARESME

CONVIVÈNCIA

La Xarxa de Joves per la Convivència de l’Alt Maresme
està orientada a promoure la convivència positiva i la
cohesió social entre la joventut del territori a través
d’accions protagonitzades per ells i elles mateixes i
connectades amb les seves comunitats locals.
En el projecte participen gairebé tots els centres d’educació
secundària de municipis com Calella, Pineda de Mar i
Tordera, així com algunes entitats socials del territori. En
aquesta ocasió han participat el Casal d’Avis de Tordera i el
de Calella, l’Espai Jove de Pineda de Mar i l’Espai Jove de
Tordera.
Al llarg del curs 2018/2019 s’han desenvolupat més de 100
tallers amb alumnes dels 3 municipis gràcies als quals cada
grup de participants van preparar una presentació per al Vè
Fòrum de la Xarxa de Joves per la Convivència Intercultural
de l’alt Maresme. Enllaç

XARXA ESCOLAR PER LA CONVIVÈNCIA DE SANT BOI
DE LLOBREGAT

Amb el propòsit de promoure una convivència positiva en els
centres escolars de la ciutat, l’Àrea d’Educació I Civisme de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va promoure la
creació d’aquesta Xarxa d’Educadors i Alumnes des de la
qual s’han promogut diverses campanyes de sensibilització.
Aquestes accions inclouen un cicle de tallers de reflexió a
través de l’acció amb alumnes de segon cicle de l’ESO, a
més d’un seminari per a educadors que compta amb el
reconeixement del Departament d’Ensenyament de la
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Generalitat de Catalunya. Des de l’Institut Diversitas hem
participat en el disseny i execució de totes aquestes
campanyes, amb la qual cosa, formem part de l’equip
promotor de la xarxa, juntament amb els tècnics de
l’Ajuntament i dels centres educatius.
Durant el curs 2017/2018 s’ha dut a terme la campanya
«STOP BULLYING» per a la qual s’han desenvolupat 50
tallers als diferents centres escolars i hem dinamitzat el
Fòrum amb la participació d’uns 500 alumnes.

PROJECTE VINCLES

El projecte «Vincles per la diversitat» és una experiència de
convivència en la diversitat que es realitza a través d’un cicle
de sessions orientades a promoure el coneixement mutu, el
diàleg, la col·laboració i la cohesió entre un grup d’unes 25
persones d’un mateix territori.
El principal propòsit és desmuntar estereotips i prejudicis i
promoure la creació de vincles de persones que d’una altra
manera no arribarien a coincidir. Al llarg de l’any 2018, s’han
desenvolupat un total de 8 edicions del projecte.
A la ciutat de Barcelona s’han dut a terme dos edicions, així
com una trobada de les persones participants a totes les
edicions (desembre de 2018).
També s’ha desenvolupat una edició Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Navàs i
Sallent, i una trobada amb totes les participants de la
comarca a Navàs.
Finalment s’ha desenvolupat una edició a Manlleu, que
s’han complementat amb una formació amb la ciutadania
vinculada a diferents centres educatius.
L’objectiu d’aquestes edicions ha estat millorar la
convivència ciutadana generant cohesió i inclusió, amb
l’objectiu d’estructurar una xarxa per la convivència formada
per associacions, centres educatius, persones i
l'ajuntament, tot connectant i enfortint els vincles i les
iniciatives que ja existeixen i creant-ne de noves.
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Durant l’any 2018 aquest projecte ha estat guardonat amb
el Premi Francesc Candel de la Fundació Carulla, en la seva
XIVa edició. Enllaç

«FEM UN TE?»

És un espai periòdic de trobada i diàleg per els i les
membres de la Xarxa Barcelona Antirumors orientat a
promoure el coneixement mutu, la reflexió sobre el tema que
ens uneix i la col·laboració. És una iniciativa sorgida de les
pròpies entitats en una de les plenàries de la Xarxa,
realitzada al gener de 2016 de la que en vam assumir la
responsabilitat.
Al llarg de l’any 2018 han participat en les diferents edicions
Sindillar/Sindihogar, SOS Racisme, Associació de
treballadors Paquistanesos de Catalunya, Associació
Amanecer, Fundació Pere Tarrés, Associació cultural Xarxa
de Convivència de Roses, Mescladís, Tancada per drets
Immigració, Metges del Món, Pride Equality, Unitat contra el
feixisme i el racisme, Associació Intercultural Nakeramos,
Non Resident Nepali Spain, Cooperativa Diomcoop, Pla
comunitari Sagrada Família, Bayt al Thaqafa i Càritas
Barcelona entre d’altres grups i entitats.
En les diferents edicions s’han tractat temes com:
•
•
•
•
•
•
•
•

«La influència del gènere i la diversitat cultural en
l'àmbit de les cures».
«El us racista del llenguatge en el àmbit del comerç».
«Construint identitats que transformen».
«Edició especial #ElRacismeEnsTanca».
«La diàspora LGBTI+: persecució i refugi».
«L’augment del racisme i el rebuig en una societat
diversa».
«Gestió dels diners amb mirada solidària».
«Els prejudicis racials i el dret a l’habitatge».

Al llarg del 2018, de cadascuna de les 8 edicions s’ha editat
un vídeo que recull informació de les entitats participants
amb la intenció de donar a conèixer la seva tasca a través
de vídeos virals. També s’ha editat un vídeo de presentació
del projecte i un altre amb diferents testimonis de persones
i entitats participants. Enllaç
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TEATRE SOCIAL

El projecte “Mediació en la diversitat” és un procés grupal
amb l’alumnat de 1r. D’ESO de l’Escola L’ESPERANÇA de
Baró de Viver; l’alumnat de 2n d'ESO de l'Institut-Escola El
Til·ler de Bon Pastor i l’alumnat de 3r. d’ESO de l’Escola La
Santíssima Trinitat de La Trinitat Vella. L'objectiu és treballar
i aprofundir en les diversitats del grup de manera
experiencial i participativa a través de les tècniques teatrals
del Teatre de l'Oprimit.
Amb aquesta proposta pretenem abordar temes claus per a
incidir en les futures ciutadanes: creant espais per a la
convivència dialogada i dotant d’eines a les participants per
a superar els conflictes davant la diversitat amb alternatives
positives.
Amb aquest objectiu es realitzen exercicis i jocs teatrals
(basats en les tècniques del Teatre de l'Oprimit d'Augusto
Boal) orientats a explorar l’expressió corporal i a promoure
la cohesió de grup. En la fase següent, es desenvolupen
exercicis d'escenificació col·lectiva basats en les
experiències i conflictes de les persones participants a dins
i fora de l'aula. Seguidament hi ha la creació col·lectiva d'una
peça de Teatre Fòrum mitjançant la reflexió i l'exploració
escènica: definició dels diferents rols de l'alumnat en funció
de les seves necessitats i interessos.
Finalment, es procedeix a la presentació de les diferents
peces creades conjuntament, a poder ser cada final de
trimestre.

PARTICIPACIÓ
ANTIRUMORS

A

LA

XARXA

BARCELONA

Al llarg de tot l'any 2018 i des de fa 8 anys, hem participat
activament a la Xarxa Barcelona Antirumors, fent la nostra
aportació a la Comissió d'Estratègia, i a la de Dinamització,
en les quals participem assistint a totes les reunions, en les
reunions amb la Comissionada i a la plenària que se celebra
dos cops l’any.
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TERTÚLIES AMB FAMÍLIES ADOPTIVES

Espai de tertúlia i trobada que permet generar un espai de
confiança en el que compartir l’experiència de l’adopció
quan arriba l’adolescència, un moment en el que els fills i
filles adoptats, s’enfronten a noves situacions i sovint a
dificultats per afrontar-les.
Les tertúlies són dinamitzades per dues persones de l’equip
de l’Institut Diversitas, que proposen una temàtica per a
iniciar el diàleg i les pròpies persones participants van
suggerint el diàleg sobre diferents aspectes de la
convivència quotidiana amb els joves i adolescents.
La novetat de l’any 2018 ha estat la participació en algunes
sessions de nois i noies adoptades, ja majors d’edat que han
facilitat el diàleg des de la perspectiva de les persones
adoptades. Tant els joves com les famílies han valorat
aquesta participació de forma molt positiva.
Al llarg de l’any 2018, hem desenvolupat 8 edicions de la
tertúlia comptant amb la participació d’una àmplia diversitat
de famílies i algunes professionals de l’àmbit educatiu.
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5-Recerca aplicada
DIAGNOSI + PLA D’ACCIÓ LGTBI DE MOLINS DE REI

L’Ajuntament de Molins de Rei s’ha plantejat l’elaboració
d’una Diagnosi i un Pla d’Acció així com un mecanisme de
Participació i Seguiment d’aquest, per tal de donar un pas
endavant en la protecció i promoció dels drets de les
persones lgtbi en general, i d’aquelles residents al municipi
en particular.
Aquest encàrrec s’està duent a terme amb una metodologia
de recerca inspirada en les perspectives participatives
d'investigació-acció que assumeixen, per una banda, el
caràcter indissociable de la recerca i l’acció col·lectiva i, per
l’altra, el paper actiu de les persones en la comprensió de
les seves realitats així com la seva capacitat d'agència per
a la transformació de relacions de poder. Fases: a) la
coordinació constant entre l’equip de recerca i les persones
responsables de l’encàrrec per part de l’Ajuntament; b) la
generació d’espais de reflexió col·lectiva en diferents fases
de l’estudi i; c) la devolució dels resultats de la recerca i la
proposta d’accions de millora.
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Resum comptable any 2018

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
NIF: F66828872
Empresa: INSTITUT DIVERSITAS, S.C.C.L.
Descripció

Import en €

PRESTACIO DE SERVEIS

105.186,47

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

23.880,00

SUBVENCIONS

38.703,86

PREMIS

7.200,00

TOTAL INGRESSOS

174.970,33

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

39.620,26

DESPESES DE PERSONAL

89.788,24

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

28.712,52

TOTAL DESPESES

158.121,02

16.849,31 €

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
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