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INSCRIPCIÓ

Organitza: Amb suport de:

Sessió informativa 20 gener 2023
28 de gener 
11 i 12 de febrer
25 de febrer

+ INFO
Curs ARTivisme 

CVONGD i LaRepartidora (València) 
i alberg Argentina de l'IVAJ (Benicàssim)



Bloc 1
La banca o la vida
28 de gener - CVONGD

10h | Rebuda
10.15h-12.30h | Dret a la protesta i defensar a qui defensa, què
hem de saber? amb Amnistia Internacional València
12.30-13.30h | Activisme per a la transformació social
15h-16.30h | Taller de teatre social 3,2,1... acció! amb
Rocambolesc Teatre
16.30h-17.30h | Tancament del curs

 
Organitza: Amb suport de:

Bloc 3 
Dret a la protesta, què hem de saber?
25 de febrer - La Repartidora

10h | Benvinguda
10.15h-11h | Mou-te i canviarem el món. SETEM PV
11.30h-13.30h | El siglo de los límites amb Juan Bordera.
15h-17.00h | Estratègies de comunicació per a accions d'activisme
amb Marta Caravantes (CIPÓ Company)
17.00h-18.00h | Taller de teatre social 3,2,1... acció! amb
Rocambolesc Teatre

 

Bloc 2 
Feminisme, pacifisme i acció directa
noviolenta
11 i 12 de febrer - Alberg Argentina, Benicàssim

10h | Arribada de les participants a l'alberg
10.30h-12.00 | Reflexions sobre la seguretat des del feminisme
amb Tica Font (Centre Delàs i WILPF)
12.30-13.30 | Pacifisme i acció directa noviolenta a càrrec de
Antimilitaristes-MOC  (1a part)
15.00-18.00 | Pacifisme i acció directa noviolenta a càrrec de
Antimilitaristes-MOC (2a part)

Diumenge 
10h-11h | De la banca armada a les finances ètiques. SETEM PV
11.30-13.30h | Taller de teatre social 3,2,1... acció! amb
Rocambolesc Teatre

Formació  (25 hores)
El moment actual requereix de creativitat per fer front als
desafiaments provocats per un  sistema econòmic i productiu
pervers on es prioritza el lucre per sobre dels drets humans i el
respecte pel planeta que habitem. Per això volem contribuir al
foment d'una mirada crítica a la nostra realitat, així com a la
creació d'aliances entre persones que volen canviar el món,
somnien alternatives i actúen per transformar les injustícies.
Creiem en el poder transformador de ferramentes com
l'activisme, el consum responsable, el comerç just o les arts,
per això us presentem aquesta formació en Artivisme que
combina la teoria amb la pràctica i les tècniques teatrals.
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Dates: Sessió informativa 20/01. Curs: 28/01, 11 i 12/02, 25/02.

Llocs:
- Coordinadora Valenciana d'ONGD (C./ Moro Zeit 9, baix esq. -
València)
- Alberg Argentina de l'IVAJ (Av. Ferrandis Salvador, 40 -
Benicàssim)
-  La Repartidora (C. del Reverend Rafael Tramoyeres, 8 -
Benimaclet - València)

Preu*: Taxa de 40€ que es retornaran un cop finalitzat el curs si
s'ha assistit almenys al 80% del total de les sessions. Cal realitzar
l'ingrés corresponent abans del començament del curs al compte:
ES40 1491 0001 2310 0803 1823 i enviar-nos el justificant.

*El cost del cap de setmana a l'Alberg Argentina (Benicàssim) no està
subvencionat i correrà per compte dels i les participants (consulta'ns
per a més informació). 

Contacte: educacioncv@setem.org | Tlf. 722732935

* SETEM CV organitza aquest curs en el marc del projecte "De la banca armada
a la banca ètica - IV" finançat per la Conselleria de Transparència, Participació,
Cooperació i Qualitat democràtica de la Generalitat Valenciana. 

www.bancaarmada.org
www.setem.org/comunitat-valenciana
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