Inscripcions a:
girona@setem.org
Preu: 45 euros
Preu activistes de SETEM: 20 euros
Places limitades

Organitzen:

Col·labora:

Amb el suport de:

TALLER
D'ACCIÓ ARTÍSTICA
PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Dissabte 14 de novembre
de 10 a 14h i de 16 a 20 h
i diumenge 15 de novembre
de 10 a 14h, al Centre Cívic Barri Vell

TALLER D’ACCIÓ ARTÍSTICA PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
1. Dinàmiques de grup i democràcia
Es realitzaran diferents dinàmiques de grup i es proposarà un
treball amb activitats per implicar al grup i escoltar les seves
necessitats des de l’accció.

L’Associació Cultural La Nave Va és una entitat que treballa
amb el teatre com a eina d’aprenentatge i de transformació
social.

S’utilitzaran diverses tècniques provinents de Reflect Action i
del Teatre de l’Oprimit entre d’altres.

Des de l’any 2006 col·labora amb instituts, centres educatius i
entitats de tota Catalunya fent una tasca de sensibilització
mitjançant tallers teatrals participatius.

Formació Europea Youth in Action – “In or Out”

Formació amb SETEM

3. La creació i execució d’accions artístiques sensibilitzadores

SETEM és una organització no governamental de solidaritat
internacional, independent i participativa que, juntament amb
organitzacions del Sud, sensibilitza la societat sobre les
desigualtats Nord-Sud, en denuncia les causes i promou
transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món
més just i solidari.

Passem a l’acció en la vida real. Prepararem accions concretes
per a fer en el nostre entorn,

És membre de la Xarxa d'Economia Solidària (XES) i de la
Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines.

Es treballarà amb accions vinculades a campanyes de SETEM:
consum responsable / consumisme abans de Nadal, economia
solidària - Pam a Pam, comerç just.

Té més de 1.000 sòcies i socis, centenars de voluntàries i
voluntaris, i el suport de nombroses persones i institucions.

2. L’art com a eina d’acció per a la transformació social
S’exploraran diferents opcions artístiques per obrir espais de
reflexió a partir de l’art. L’eina principal serà el teatre però també
es treballarà amb la música, la dansa i les arts plàstiques.

