
Viatge 
a TATINUTROPO

exposició 
itinerant 
per combatre  
prejudicis 
i rumors
sobre 
la diversitat 

enfronta’t 
als prejudicis

Espai Cultural Kursaal 
C. Masia, 39

Inauguració:
4 de març, a les 19h
Amb visita guiada
a les 19.30h

De l’1 de març al 4 d’abril 
De dilluns a divendres, de 8 a 21h
Dissabtes, de 17 a 21h
Diumenges, d’11 a 14h

Montcada i Reixac

Organitza:

Col·labora:
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Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental es 
treballa per fomentar la convivència als municipis
de la comarca i contribuir a l’integració de totes les
persones que hi viuen. És per això que, de la mà
dels ajuntaments del Vallès Occidental, es duen a
terme diferents accions per facilitar l’acollida ciuta-
dana i l’acomodació intercultural, com ara, el servei
de traducció i interpretació per als serveis públics,
la formació, l’edició de materials i projectes de sen-
sibilització ciutadana. 

En aquest marc, el Consell Comarcal ha editat 
el Manual Pràctic per combatre prejudicis i rumors
sobre diversitat ètnica i ara presenta Viatge 
a Tatinutropo.

els
altres
som
nosal-
tres
Rumors, prejudicis i estereotips són idees o meca-
nismes que serveixen per categoritzar els altres i
distanciar-los de nosaltres. Et convidem a conver-
tir-te en l’altre/l’altra, per una estona, i a experi-
mentar les sensacions, les imatges, els sons i les
paraules que els nosaltres tenen per a tu, mentre
intentes adaptar-te a un nou espai on les rutines
més senzilles adopten fórmules noves que has
d’interioritzar.

En el decurs d’aquest viatge trobaràs un indret en
què hauràs de conviure amb falses concepcions i
idees envers la teva persona. Això sí, per tirar
endavant també hauràs de prendre consciència
dels prejudicis que tothom té.

Tatinutropo és la terra de l’oportunitat, una ciutat
acabada d’inventar, però paradoxalment massa
real, on el dia a dia no serà fàcil. Durant el viatge,
als carrers de la ciutat, buscant un lloc on viure o
una feina, a l’escola o de festa, posaràs a prova si
vols que Tatinutropo es converteixi en la teva llar.

T

rtunita

retnec opo
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Visites guiades a l’exposició:
16 de març, a les 18h
23 de març, a les 18h


