
  

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.institutdiversitas.org/
mailto:diversitas@institutdiversitas.org


 

 
  

  

 

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. 

  



 

 
  

 

A nivell de metodologia, treballem des d’una perspectiva 

interdisciplinària, 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 destinataris. 

 

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. 

  



 

 
  

 

L’equip de l’Institut Diversitas està conformat pels seus 

socis fundadors, un equip tècnic principal i una sèrie de 

col•laboradors especialitzats en diferents temes i 

metodologies. En síntesi, els nostres perfils són: 

 

Socis Fundadors 

 

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: 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. 

 

 

Samuel Blàzquez: Antropòleg i Geògraf nascut a 

Barcelona. 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. 

 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 



 

 
  



 

 
  

 

  



 

 
  

 

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 “capacitats” o “discapacitats” 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. 

  



 

 
  

 

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.



 

 
  

 

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. 

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 2017 hem desenvolupat els tallers 

següents, arreu de Catalunya: 

 «Vacuna’t contra els rumors» (7 edicions) 

 «Planter Antirumors»  (6 edicions) 

 «Rumors de Pedra» (13 edicions) 

 «I tú com ho veus?» (15 edicions) 

 «Les paraules no se les emporta el vent» (1 edició) 

 «Diversitat religiosa» (1 edicions) 

 «Comunicació positiva” (1 edició) 

 «Antirumors Islamofòbia” (1 edició) 

 «Diversitat de gènere” (1 edició) 

 «Stop Islamofòbia” (1 edició) 

 «Gestió positiva de les emocions” (1 edició) 

 «Comunicació verbal i no verbal” (1 edició) 

 «Pintant sobre rodes” (1 edició) 

 «Stop homofòbia” (1 edició) 



 

 
  

L’Institut Diversitas ha desenvolupat 82 tallers dins el 

projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, als 

municipis de Sant Boi de Llobregat i Viladecans. Els 

diferents Ajuntaments conviden a persones defensores de 

diversos països del mon a compartir la seva experiència 

amb la ciutadania, i els tallers s’han desenvolupat amb 

alumnat de 3r. i 4t de secundària i batxillerat. 

L’objectiu d'aquests tallers és conèixer més a fons la tasca 

dels activistes i aprofundir sobre la importància del drets 

humans per construir una societat més justa i solidària per 

a tothom 

 

Al llarg de l’any 2017, 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. Han treballat les 

relacions de parella tòxiques.  

El servei ha consistit en la  representació de la peça de 

teatre creada davant altres membres de la comunitat 

escolar, concretament 3 representacions seguides d’un 

debat molt participatiu. 

  



 

 
  

 

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 2017 hem desenvolupat les següents 

accions formatives a Barcelona i  comarques: 

 

 «Rumors i convivencia» a Manresa 

 «Abordatge dels Rumors als Serveis Socials» a 

Barcelona. 

 «Atenció a l’usuari» a Molins de Rei (2 edicions) 

 «Igualtat de Gènere: Protocol contra l’assetjament 

sexual» a Molins de Rei (2 edicions) 

 «Apoderament dels col•lectius en risc d’exclusió 

social» a Barcelona 

 «Gestió de la diversitat» a la comarca de l’Alt 

Maresme. 

 «Comunicació empàtica»  a Terrassa 

 «Diversitat cultural i de gènere. Claus per a la 

reflexió i l’acció» a Barcelona. 

 «Eines per combatre els discursos discriminatoris» a 

Barcelona. 



 

 
  

 «Indicadors a aplicar a polítiques LGTBIQ» a 

Barcelona. 

 «Tècniques de presentacions orals en públic» a 

Barcelona. 

 «Tractament de situacions difícils en l’atenció a la 

ciutadania» a Barcelona. 

 «Tècniques de conducció a la calma» a Sant Boi de 

Llobregat. 

 «Vacuna’t contra la islamofòbia» a Manresa. 

Al llarg d’un mes i mig,  hem desenvolupat una formació en 

col·laboració  amb la Seinäjoki University of Applied 

Sciences, a Finlàndia,  utilitzant tècniques de teatre social 

amb alumnes de la carrera de treball social i usuaris de 

l'escola especial d'arts Kaarisilta. 

  



 

 
  

 

 
Durant el darrer trimestre de l’any 2017 hem dissenyat 

dues proves pilot per la certificació de coneixements i 

habilitats adquirides al lloc de treball de diferents tècniques 

de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de presentacions 

orals. 

Al llarg de tot l’any 2017 i amb continuïtat durant el 2018, 

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.

  



 

 
  

 

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. 

 

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 i també la Fundació Molí d’en Puigvert.   

Al llarg del curs 2017/2018 s’han desenvolupat un total de 

80 tallers amb alumnes dels 3 municipis gràcies als quals 

cada grup de participants van preparar una presentació per 

al IV Fòrum de la Xarxa de Joves per la Convivència 

Intercultural de l’alt Maresme. Enllaç 

 

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 Generalitat de 

http://xarxamaresme.org/


 

 
  

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 81 

tallers als diferents centres escolars i hem dinamitzat el 

Fòrum amb la participació d’uns 500 alumnes. 

 

El projecte «Vincles» 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 2017, 

s’han desenvolupat 2 edicions del projecte a Barcelona,  

així com una trobada multitudinària de les persones 

participants a totes les edicions.  

També s’ha desenvolupat una edició a Manlleu, que s’ha 

complementat amb una formació amb la ciutadania 

vinculada a diferents centres educatius. L’objectiu 

d’aquesta edició ha estat millorar la convivència ciutadana i 

contribuir a fer una ciutat més cohesionada, inclusiva  i 

educadora, mitjançant l'estructuració d'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. 

 

I finalment una edició amb persones amb diversos 

diagnòstics de salut mental, gràcies a la col·laboració de la 

Asociación Grupo Teatro Imagina y Benito Menni CASM, 

de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón.  

Amb aquest projecte, l’entitat pretén promoure la cohesió i 

motivació de les persones participants, de cara a oferir-los 



 

 
  

diverses possibilitats de continuïtat. Les sessions s’han 

realitzat entre febrer i març de 2017 i han participat prop de 

30 persones usuàries i col·laboradores d’aquestes entitats 

 Enllaç 

 

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. Ho vam proposar per 

iniciativa pròpia després de la 5ª Assemblea de la xarxa, 

realitzada al gener de 2016. 

Al llarg de l’any 2017 han participat Casa Àsia, Estudiants 

Catalans d’Origen Pakistanès, EICA, ACATHI, CEPAIM,  

Fundació La Roda, Grup de Joves d’AUDIR, Joventut 

Multicultural Musulmana, Fundació SURT, Diàlegs de 

Dona, Projecte XEIX, Associació Antropologies i AMBHIN, 

entre d’altres grups i entitats. 

Com a novetat, al llarg del 2017, 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. 

 

Al llarg de tot l'any 2017 i des de fa 7 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. 

 

http://vinclesperladiversitat.org/


 

 
  

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 dues dinamitzadores proposen una temàtica per a 

iniciar el diàleg i les pròpies persones participants van 

suggerint diferents aspectes de la convivència quotidiana 

amb els joves i adolescents. 

La novetat de l’any 2017 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 2017, hem desenvolupat 7 edicions de la 

tertúlia comptant amb la participació d’una àmplia diversitat 

de famílies i algunes professionals. 

 

 

 

  



 

 
  

 

A partir de la proposta d’aplicació de la Llei 11/2014, del 10 

d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, trasgèneres i intersexuals i per a eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en l’àmbit universitari, 

hem col·laborat en la coordinació de l’elaboració de la Guia 

per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a 

les Universitats Catalanes. La coordinació ha estat a càrrec 

del Gerard Coll, director del Centre d’Estudis 

Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) de la Universitat de Vic 

i la Tània Vergé, Doctora en Ciències Polítiques i 

professora del Departament de Ciències Polítiques i 

Socials de la UPF. La guia ha comptat amb la col·laboració 

de diferents professors i experts de diferents universitats 

catalanes.  

 
 

 

A principis de l’any 2017 hem guanyat una licitació 

convocada per Barcelona en Comú. L’objectiu ha estat 

engegar un procés d’investigació amb l’objectiu d’obtenir, 

mitjançant metodologies participatives, una diagnosi de 

gènere de l'entitat. Aquesta es fa amb l’objectiu de situar 

l'estat de la qüestió, detectar elements de millora i proposar 

accions en les diferents dimensions analitzades, amb la 

finalitat que tot aquest procés generés una reflexió en 

l'organització.  

 

La diagnosi s’ha realitzat des d’una perspectiva de gènere i 

interseccional, mitjançant processos participatius que han 

promogut la reflexió i l’agència de les persones que en 

formen part i participen en els diferents àmbits. 

 

  



 

 
  

  

 

Donada la vinculació de l’INSTITUT DIVERSITAS amb 

l’àmbit educatiu i fruit de molts anys d’experiència en 

l’organització i coordinació de diferents tipus de projectes, 

un dels nostres àmbits de col·laboració professional és el 

de la gestió de projectes. I una de les col·laboracions 

freqüents és amb la Fundació Jaume Bofill. 

Al llarg de l’any 2017, en el marc del projecte ESCOLA 

NOVA 21, hem coordinat la “Setmana de Formació d’estiu” 

arreu del territori català i la “Formació d’estiu intensiva pels 

equips impulsors de la mostra”, tot desenvolupant les 

tasques de secretària tècnica. 

 

  



 

 
  

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

    

NIF: F66828872   

Empresa: INSTITUT DIVERSITAS, S.C.C.L.   

    

Descripció Import en € 

  
PRESTACIO DE SERVEIS 68.509,83 

SUBVENCIONS 19.679,07 

TOTAL INGRESSOS 88.188,90 

  
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 13.492,76 

DESPESES DE PERSONAL 52.290,73 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 19.572,62 

TOTAL DESPESES 85.365,82 

  
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 2.823,08 € 

 

 

15,8% 

61,3% 

22,9% 

TOTAL DESPESES 2017 

TREBALLS REALITZATS
PER ALTRES EMPRESES

DESPESES DE PERSONAL
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77,7% 

22,3% 

TOTAL INGRESSOS 2017 

PRESTACIO DE SERVEIS

SUBVENCIONS
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