«Vincles per la diversitat»
(octubre-novembre 2022)
Què és «Vincles»?
El projecte «Vincles» és una formació experiencial que es va iniciar com un projecte de
convivència intercultural i que a dia d’avui, inclou tota mena de diversitats. Es realitza a
través de 5 sessions orientades a promoure el coneixement mutu, el diàleg, la
col·laboració, la cohesió i el respecte a la diversitat entre un grup de persones diverses i que
viuen a un mateix municipi o territori.
La intenció d’aquesta activitat és desmuntar estereotips i prejudicis i promoure així la
creació de vincles amb persones que d’una altra manera no arribarien a coincidir i comprovar
que més enllà de les diferències, és possible conviure i valorar positivament als nostres veïns
i veïnes.

Com són les sessions?
En les sessions es treballa a partir de diferents pràctiques artístiques (teatre, música, dansa,
pintura, etc.) i amb espais de reflexió col·lectiva per oferir una experiència positiva de
col·laboració entre les persones participants. L’objectiu principal és demostrar que més enllà
de les diferències, és possible conviure i valorar positivament la diversitat.

Qui pot participar-hi?
Pot participar-hi qualsevol persona, no cal cap preparació o formació prèvia. Només cal ser
major d’edat (o major de 14 anys amb el consentiment corresponent), i participar activament
amb actitud de respecte cap a la resta de participants i a totes les sessions. I com a
condició imprescindible, venir amb ganes de passar-ho bé.

On i quan es realitza? (A confirmar)
Les sessions es duran a terme de 18:00 a 20:00 hores els dijous 6 d’octubre, 13, 20, 27 i 3
novembre, a la sala d’actes del CIEMEN (Rocafort 242 bis, baixos. Barcelona).

Com puc participar?
Tan sols t’has d’inscriure a: https://forms.gle/mvCkB5zc3N2wGG9Z6

Més informació sobre el projecte a:
A la pàgina web del projecte vinclesperladiversitat.org podràs trobar més informació,
fotografies i testimonis de persones que han participat a alguna de les edicions anteriors. I
si tens qualsevol dubte ens pots escriure a diversitas@institutdiversitas.org
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