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La trampa de la inclusió en un món excloent

Qui ets sense els
teus privilegis?

'19

NOV

http://bit.ly/jornadavnginclusio


Com
pensem la

normalitat i alhora
la diversitat?

 

Què
 hi ha de nosaltres
en els processos

d’exclusió?
 

Quin
lloc ocupem en societats

on predomina la
normalizació i s'oculten les

diferències?
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Amb aquesta Jornada volem convidar-vos a reflexionar des d’on i com pensem l’exclusió
i, de retruc, la inclusió social; a entendre que no podem concebre la pobresa sense una
riquesa que exclou i determina qui és exclòs; a pensar quin paper juguen les nostres
certeses i els nostres esquemes mentals amb els quals identifiquem la normalitat i la
diferència; i a formular-nos preguntes, moltes preguntes: 

Us oferim una jornada vivencial que no us serà indiferent i on volem que experimenteu
amb les vostres pròpies creences i actituds. La ponència ens portarà a analitzar aquestes
qüestions.
 
Els tallers vivencials ens permetran, des de diferents òptiques, experimentar i reflexionar
en primera persona sobre les nostres identitats, la interseccionalitat i les relacions
complexes on es barregen privilegis i desavantatges anònims.

 
Caiem en aquesta trampa per evitar qüestionar la naturalesa dels 

nostres privilegis? 

http://bit.ly/jornadavnginclusio
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obertura jornada

acreditacions

"tallers vivencials"
a triar entre 

(Podràs triar el taller en el formulari d'inscripció)

Més informació | 938140000 ext.3423 | vnginclusio@vilanova.cat

PAUSA-CAFÈ          esmorzar

Interpretat en LSC

"Subjectivitats tan impotents com
excloents: 

les nostres"

Fernando González Placer
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, doctor en Pedagogia. Membre del
GREC (Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials) de la Universitat de BCN
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http://bit.ly/jornadavnginclusio


"Cartografia 
d'identitats 

             sensibles"

Kira Bermúdez i Moha Ait Abou
Tàndem entre la Kira, mediadora intercultural i pedagoga social,
traductora i escriptora ocasional i el Moha, economista i tècnic

d'intervenció comunitària, mediador amb joves.

Aprendrem a fer un camí vivencial i reflexiu sobre
l’experiència de l’exclusió a través de la pròpia

cartografia identitària i la cerca d'eines de
reconeixement mutu, tracte d’igualtat i equitat,

respecte a la diversitat i dret a la diferència.

Taller

"Xarxes socials: 
les noves àgores públiques"

Dolors Reig Psicòloga Social, conferenciant, professora de xarxes socials, màster en Inserció
Laboral, Multimèdia i Desenvolupament Web. Autora del bloc "El Caparazón"

"Interseccionalitat i 
(des)igualtats"

Rodrigo Prieto

Taller

Taller
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Fundador i director de continguts de l’Institut
Diversitas. Doctor en Psicologia Social i llicenciat
en Comunicació Social i especialista en
diversitat cultural i gènere. 

Quin paper tenen les TIC i les xarxes socials en la generació i manifestació de l’exclusió social? Els
diferents rostres de la discriminació, els prejudicis, estereotips, rumors i poder... en el món digital.

Com les desigualtats socials
interseccionades condicionen els

nostres privilegis i desavantatges?
 Reflexionarem sobre la perspectiva interseccional en les desigualtats socials i com

combatre-les a través de processos de presa de responsabilitat individual i
col·lectiva.

Sara Carro
"Les dinàmiques de 

discriminació: 
es poden aturar?"

Historiadora diplomada en Cultura de Pau i cofundadora de
Fil a l’agulla. Es dedica al món de la formació vinculada al

món de l'educació, el teatre de l'oprimit i la psicologia
orientada a processos.

Pensarem com la concepció i vivència de la diversitat social
ens porta a trencar patrons i ens ajuda a construir i crear
comunitats on poder assajar el món amb què somiem i
potenciar relacions que ens facin créixer i ser més nosaltres
mateixes.

Com ampliem mires i ens sortim de
l’estàndard del que considerem normal? 

https://www.dreig.eu/
https://institutdiversitas.org/
http://bit.ly/jornadavnginclusio
http://filalagulla.org/qui-som/equip/
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col·labora:organitza:

Escriu-nos

informa't

Inscriu-te aquí

Pots venir en:

rodalies
R2 sud

estació de
bus

aparca
bicis

Escola Politècnica Superior
d'Enginyeria de Vilanova i la

Geltrú

Av. de Víctor Balaguer, 1. 
08800 Vilanova i la Geltrú

investiga les edicions anteriors

vnginclusio@vilanova.cat

http://bit.ly/jornadavnginclusio
http://bit.ly/twitter_vnginclusio
http://bit.ly/jornadavnginclusio
http://bit.ly/inscripcioIXJornada
http://rodalies.gencat.cat/ca/inici
https://www.vilanova.cat/mobilitat/bus_interurba
https://www.vilanova.cat/mobilitat/moure_en_bicicleta
https://www.vilanova.cat/mobilitat/moure_en_bicicleta
https://goo.gl/maps/e12b8SmDzH7EPEXEA
https://www.vilanova.cat/convivim/jornada_hist
https://www.vilanova.cat/convivim/jornada_hist
http://bit.ly/twitter_vnginclusio
http://bit.ly/face_vnginclusio
http://bit.ly/youtubeinclusiu
http://bit.ly/vilanovainclusio
http://bit.ly/butlletidelainclusiosocial

