Culture and inclusion:
Building from the
youth and the
European institutions
Cultura i inclusió III
13/14/15 febrer 2019
Octubre Centre de Cultura Contemporània
València
“Cultura i inclusió” és un projecte per establir un
diàleg entre la joventut, la societat, representants
polítics i experts 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 en un segon vam definir bones
pràctiques i propostes positives. Ara volem actualitzar
l’anàlisi del repte a la llum de l’evolució de la situació
al nostre país i debatre actuacions.
Un debat necessari, perquè ens juguem els drets
civils i la consolidació d’una democràcia avançada.
Per inscriure-s’hi empleneu el següent formulari:

R https://goo.gl/sGF8cQ
Més informació:

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

Programa
Dimecres 13 febrer
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.

16h • Grup intern de treball de Joves per al
debat de propostes d’actuació

cultura i inclusió III

19h • Taula-Debat
Cultura, inclusió i Europa: nova
extrema dreta i lluita per la
igualtat de gènere

19h • Taula-Debat
Cultura, inclusió i Europa:
construir la resposta a l’extrema
dreta

“Culture, inclusion and Europe: new extreme right
and the fight for gender equality”
Analitzarem la nova extrema dreta, la reacció antifeminista com a un dels seus elements vertebrals,
i debatrem les respostes que cal donar-hi

“Culture, inclusion and Europe: building the response to the extreme right”
La nova extrema dreta demana una anàlisi i
una resposta específiques, tenint en compte el
context europeu però també les particularitats
valencianes.

Vicent Flor, director de la Institució Alfons el
Magnànim i autor del llibre “Noves glòries a
Espanya, anticatalanisme i identitat valenciana”.
Sandra Obiol, professora de Sociologia de la
Universitat de València.
Isabel Lozano, regidora d’Igualtat de
l’Ajuntament de València.
Modera: Anna Gascon, professora i membre
del col·lectiu Unentretants i de la Junta Directiva
d’ACPV.

Dijous 14 de febrer
Matí
• Taller del Rap per a la inclusió i

diversitat

Segona sessió. A càrrec d‘Atupa.

16h • Grup intern de treball de Joves per al
debat de propostes d’actuació

Antoni Llorente, primer tinent d’alcalde i regidor
de la Vall d’Uixò, del grup municipal impulsor de
la retirada de la creu franquista de la ciutat.
Carme Gurillo, regidora de Memòria Històrica
l’Ajuntament de Massamagrell.
Ana I. López, doctora en Ciència Política i
experta en extrema dreta.
Joan Cantarero, periodista especialista en
extrema dreta i organitzacions criminals, autor de
“La huella de la bota. Dels nazis del franquisme
a la nova ultradreta”.
Modera: Andreu Yudici, Joves d’ACPV.

Divendres 15 de febrer
Matí
• Taller del Rap per a la inclusió i

diversitat

Tercera sessió. A càrrec d‘Atupa.

• Conclusions de la trobada i del projecte
• Cloenda de la trobada

