Culture and inclusion:
Building from the
youth and the
European institutions
Cultura i inclusió II
21/22/23 novembre 2018
Octubre Centre de Cultura Contemporània
València
“Cultura i inclusió” és un programa que aborda
la pluralitat i la diversitat lingüística, cultural,
d’origen, religiosa, de condició sexual... de les
nostres societats com un valor positiu, i que vol
analitzar l’emergència d’actituds d’intolerància
i discriminació i, sobretot, els criteris d’actuació
enfront d’elles.
En un primer cicle ens vam aproximar al
coneixement de la situació, i ara pretenem
definir bones pràctiques i propostes positives,
tant des de l’associacionisme com des de les
institucions. Perquè ens juguem la societat del
futur.
Per inscriure-s’hi empleneu el següent formulari:

R https://goo.gl/4NwMiz
Més informació:

# www.jovesdaccio.cat - www.acpv.cat
joves@acpv.cat - info@acpv.cat

Programa
Dimecres 21 de novembre
Matí
• Taller del Rap per a la inclusió i

diversitat

L’alumnat participarà en un taller d’escriptura i pràctica d’una cançó de rap amb dos membres del grup
de música rap i electrònica valencià Atupa.
Amb l’objectiu d’augmentar la creativitat i anàlisi,
l’alumnat escriurà en grup una cançó amb la temàtica de la inclusió i la pluralitat. En primer lloc, es
farà una breu introducció del gènere i s’exposaran
les tècnicas d’escriptura. A continuació, es farà una
reflexió sobre la igualtat, la diversitat i la inclusió que
desperte la capacitat analítica i el sentit crític del
jovent participant, per a que posteriorment creen individualment o col·lectivament una lletra que hauran
de posar en comú.

cultura i inclusió II

19h • Taula-Debat
Propostes per a una societat
inclusiva: un diàleg entre
associacions i institucions
Enfront del repte de l’emergència de les ideologies
d’odi, necessitem definir criteris d’actuació i bones
pràctiques, tant en l’àmbit legal com en de la sensibilització i mobilització ciutadanes. I el millor és
partir de les bones pràctiques que coneixem i de
l’experiència associativa i institucional.

Yatta Myers, Lambda
Mariam Barouni, presidenta del Centre Cultural
Islàmic de València
Lluna Àrias, regidora de Benestar Social i
políques d’Igualtat de l’Ajuntament de Burjassot
José de Lamo, director general de l’Agència
Valenciana d’Igualtat en la Diversitat
Modera: Maria Deltell, Joves d’ACPV

Dijous 22 de novembre
Matí
• Taller del Rap per a la inclusió i

19h • Taula-Debat
València ciutat refugi
La ciutat de València ha estat un exemple recent
d’acollida i dignitat. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis, i també debatre
sobre criteris positius de treball tant pel que fa
als mitjans de comunicació, com a l’associacionisme i les institucions. Què podem aprendre de
l’experiència?
David Segarra, periodista i documentalista
Ariadna Maurí, tècnica de CEAR PV en el
projecte de l’Ajuntament de València La Nostra
Ciutat el teu Refugi
Neus Fàbregas, regidora de Cooperació Internacional i Migració de l’Ajuntament de València
Mar Sabè, representant de Proactiva Open
Arms, l’ONG de rescat de refugiats del Mediterrani

Modera: Miquel Ramos, periodista

Divendres 23 de novembre
Matí
• Taller del Rap per a la inclusió i

diversitat

diversitat

Segona sessió del taller amb nous grups de 3r i
4rt d’ESO.
A càrrec d‘Atupa

Tercera sessió del taller amb nous grups de 3r i
4rt d’ESO.
A càrrec d‘Atupa

