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“Cultura i inclusió” és un programa que vol
abordar la realitat de la pluralitat i la diversitat
lingüística, cultural, d’origen, religiosa, de condició sexual... de les nostres societats com un
valor positiu, i també com una reflexió entorn de
l’emergència d’actituds d’intolerància i discriminació que han i poden ser tractades, des de
l’aposta pel diàleg i propostes inclusives i de
respecte. En especial analitzarem la situació del
País Valencià.
En aquest primer cicle ens aproximarem al coneixement de la situació des d’un diàleg plural
amb periodistes, activistes culturals i cívics,
representants institucionals, professors i joves.
Per inscriure-s’hi empleneu el següent formulari:
R https://goo.gl/4NwMiz
Més informació:
# www.jovesdaccio.cat - joves@acpv.cat

Programa

cultura i inclusió

Dijous 19 abril
Matí
• Taller de diversitat i pluralitat

destinat a 3r d’ESO

Sessió de dos tallers per a l’alumnat de 3er de
l’ESO perquè prenguen consciència de la realitat
que es viu al món respecte als i les refugiades,
treballant la diversitat i la integració per a fer front
a la discriminació per qualsevol motiu, de llengua,
cultura, religió o sexe. Es tractarà la situació de la
inclusió al País Valencià i als seus municipis.
A càrrec de Gemma Piqué i d’Olga Muñoz
Col·laboració entre CEAR i ACPV

19h • Taula-Debat
amb representants institucionals
Amenaces i resposta a la
discriminació: el cas valencià
Marian Campello, diputada de Compromís a les
Corts Valencianes
Pau Alabajos, regidor de Compromís
l’Ajuntament de Torrent

Divendres 20 abril
Matí
• Taller de diversitat i pluralitat

destinat a 3r d’ESO

Sessió de dos tallers per a l’alumnat de 3er de
l’ESO perquè prenguen consciència de la realitat
que es viu al món respecte als i les refugiades,
treballant la diversitat i la integració per a fer front
a la discriminació per qualsevol motiu, de llengua,
cultura, religió o sexe. Es tractarà la situació de la
inclusió al País Valencià i als seus municipis.
A càrrec de Gemma Piqué i d’Olga Muñoz
Col·laboració entre CEAR i ACPV

19h • Taula-Debat
Nous populismes europeus:
amenaces a una societat inclusiva

Maria Such, directora general de l’Institut
Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere
pel PSPV, Vicesecretària General JSE.

Descripció:
Farem un diagnòstic dels nous moviments
populistes d’extrema dreta europeus i quin paper
ha de jugar la cultura, l’educació, els mitjans de
comunicació i la societat civil davant aquestes
noves formes d’exclusió social que es presenten.
Jordi Borràs, fotoperiodista freelance
Fàtima Aatar, antropòloga
David Fernàndez, periodista

Modera: Paula Menero, @Redeula

Modera: Laia Mas, periodista

Nahuel Gonzalez, regidor de la coalició
+Gandia (EUPV, Compromís i ERPV) a
l’Ajuntament de Gandia
Ferran Martínez, senador de Podem

Dissabte 21 abril
11h - 13h • Taller

Assertivitat davant la discriminació

A càrrec de Gemma Sanginés, psicòloga.
Places limitades. Accés per rigorós ordre d’inscripció a info@acpv.cat

Vesprada
• Inauguració del Passeig “Guillem

Agulló” del Jardí de Vivers de
València

Acte públic amb parlaments i actuacions
musicals.

