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Inscripcions laxixa.org/rebelah       Gratuït

Què és el patrimoni cultural i per què és important?
Convidada: Mar Griera 

15, 16, 17 setembre 
16.00h-20.00h
Online

18 setembre
10.00h-19.00h 
Convent Sant Agustí (BCN)

15/09



Pensar el patrimoni des d'una perspectiva interseccional:
més enllà de la convenció FARO a càrrec de Mar Griera,
Directora del Grup de Recerca ISOR de l’UAB

El patrimoni com a eina per l'autoconeixement: exercicis
vivencials, a càrrec de La Xixa 

     Sessió 1 | Online 
      Dimecres 15/09 | 16-20h

Què és el patrimoni
cultural i per què és
important? 

Migracions, minories i patrimoni: la diversitat cultural,
patrimonial i territorial a Catalunya, a càrrec de Rafa Crespo,
historiador i antropòleg

Patrimoni i conflicte intercultural: eines pràctiques per a la
seva identificació, negociació i resolució, a càrrec de La Xixa

10.00 - 14.00

16.00 - 19.00 

bagatge patrimonial i poder als espais comunitaris i
d'aprenentatge 
patrimoni com a eina per fer front al discurs d'odi
patrimoni com a eina per generar espais comunitaris i
d'aprenentatge inclusius 

Les arts comunitàries com a eines de democratització del
patrimoni. Visita amb intervencions artístiques per
monuments patrimonials del centre de Barcelona: un
recorregut per diferents punts clau, on es proposa realitzar un
exercici estètic per reflexionar entorn de la vivència de cada
espai.

Patrimoni i pràctica profesional dins del treball amb grups:
exercicis vivencials.  

     Sessió 4 | Presencial   
     Dissabte 18/09 | 16-20h
Convent de Sant Agustí,
C. Comerç 36, BCN   
     

Patrimoni i transformació
social a càrrec de La Xixa

18 setembre
10.00h-19.00h 
Conveni St. AgustíAGENDA

15, 16, 17 setembre 
16.00h-20.00h
Online

     Sessió 2 | Online 
      Dijous 16/09 | 16-20h

El patrimoni com
estructura de poder
 

     Sessió 3 | Online 
      Divendres 17/09 | 16-20h

Diversitat cultural i
patrimonial:
confrontacions a la
Catalunya actual

Entre la memòria i el futur: patrimoni com a eina de exclusió
versus patrimoni com a eina d'inclusió, a càrrec de Dídac P.
Lagarriga, escriptor i periodista 

El patrimoni cultural com a procés viu (patrimoni no
autoritzat i patrimoni com a resistència): exercicis vivencials
a càrrec de La Xixa
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És doctora en sociologia i professora de la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia de la UAB. També és directora del grup de
recerca ISOR en sociologia de la religió, i el ha estat distingida com a
investigadora ICREA Acadèmia (2021-26). En els darrers anys s'ha
centrat en investigar qüestions de diversitat religiosa, noves formes
d'espiritualitat i polítiques públiques. Ha dirigit nombrosos projectes
de recerca sobre aquests temes, i ha publicat llibres i articles sobre la
qüestió. 

Maria del Mar Griera

 

És escriptor i periodista, especialitzat en el diàleg interreligiós i
intercultural. Ha publicat diversos llibres, entre els quals
Afroresistències, afroressonàncies. Teixint les altres àfriques
(oozebap, 2006); Eco-yihad. Apertura de conciencia a través de la
ecología y el consumo halal (Bellaterra, 2014); Un islam visto y no visto;
Hacia un respeto común (Bellaterra, 2016); Del teu germà musulmà.
Cartes d'avui a Charles de Foucauld (Fragmenta, 2017); Tombuctú,
archivos de arena (Árdora, 2019) i en preparació Aprender de África. La
enseñanza política y espiritual de Cheikh Ahmadou Bamba (oozebap,
octubre 2021).

Dídac P. Lagarriga

 

És historiador i antropòleg. Participa a diferentes iniciatives
associatives que busquen reconèixer i visibilitzar les aportacions de
les persones que migren a la identitat, al patrimoni local. Ha realitzat
treballs a l'Àfrica Sudsahariana (no sub), la Península Ibèrica i el
Mediterrani, sobre relacions interculturals desde la interacció entre
Tradicions i Modernitat. 

 

Rafael Crespo Ubero
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18 setembre
10.00h-19.00h 
Conveni St. Agustí

15, 16, 17 setembre 
16.00h-20.00h
Online

Inscripcions a laxixa.org/rebelah  



PODER, PATRIMONI I
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

JORNADES FORMATIVES

18 setembre
10.00h-19.00h 
Conveni St. Agustí

15, 16, 17 setembre 
16.00h-20.00h
Online

Facilitadora en Psicologia Orientada a Processos, experta en
processos de desenvolupament comunitari i participatius, en Teatre
de l'Oprimit i en Teatre Fòrum Intercultural. Llicenciada en Educació
Social i en Economia. Co-directora i Cofundadora de l'Associació La
Xixa, on treballa com a facilitadora d'acompanyaments individuals,
facilitadora de grups, formadora, Curinga. També realitza tasques de
direcció i coordinació per a més de 25 projectes locals, nacionals i
internacionals. 

Meritxell Martínez Bellafont

 

Activista social i expert en desenvolupar i facilitar processos a partir
de les Metodologies del Teatre de l'Oprimit d'Augusto Boal i el Treball
de Processos d'Arnold Mindell, així com altres eines afins. Coordina i
desenvolupa projectes col·lectius i individuals en diverses àrees per a
l’empoderament ciutadà. Està en constant investigació i curiositat
sobre la construcció de comunitat, la convivència en la diversitat, les
relacions interseccionals, el qüestionament dels eixos de poder... Va
estudiar Teatre, Educació i Psicologia Social al seu país d'origen,
Argentina. És cofundador i codirector de l'Associació La Xixa.

Adrián Crescini

 

És doctora en Comunicació Social (Premi extraordinari de doctorat).
Actualment treballa com a coordinadora de investigacions a
l'Associació La Xixa Teatre. Especialista en comunicació estratègica,
comunicació participativa i comunicació intercultural. Ha publicat
diversos articles sobre els seus temes d'investigació. Ha viscut a
Barcelona, Caracas, Quito, Salamanca i actualment resideix a La
Habana. 

Ana Fernández Aballí Altamirano
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