Principal

Polivalent 1

La Pilona

Àncora - Cultura del Mar
Ximo Soler Navarro

Museu a mar obert
Projecte que busca gestionar el Patrimoni
Arqueològic Subaquàtic de València incloent
els ciutadans dels poblats costaners.

Pp

11:55

12:25

La Guia Gastronòmica de la València Migrant
Procés participatiu de construcció comunitària
per a visibilizar les cultures gastronòmiques
migrants en els barris.

12:30

Econcult, Jarit y A.C. Bostezo
Pp
Papa Balla Ndong, Paco Inclan, Oscar Blanco

De l’estatal al públic
Un projecte per a obrir la gestió de l’Edifici de
Joventut del districte d’Algirós al moviment
cultural / juvenil de la ciutat.
Capgirant Orriols
Andrea Ariza - Isabel Recubens

Cap a la transformació socioecològica dels
espais lliure
Un projecte d’investigació-acció participativa:
biodiversitat local i ecologia urbana. Altres
models de gestió ciutadana
Laboratorio de Fabricación
Miquel Cañada Molino

Fabrica Barri.
Tecnologies de fabricació perquè qualsevol
fabrique quasi qualsevol cosa.

Comunicació sana per a una convivència
pacifica
Activitat dirigida a l’aprenentatge d’estratègies
de comunicació saludables per a una millor
convivència social i un major benestar personal.
Es pretén afavorir actituds prosocials (treball
en equip, empatía,...) i estimular el pensament
crític i col·lectiu i promoure el benestar social i
individual.
Instituto de Terapia Gestalt Vlc
Manuel Ramos Gascón

Sense èxit, encara existisc: El recurs de
continuar viu gràcies als obstacles superats
en la vida
La importància i significació que li donem a
aconseguir metes que sovint no hem decidit,
ens lliga a l’exigència d’haver d’aconseguir èxits
buits de contingut. Per mitjà de dinàmiques
individuals i grupals s’abordarà la situació de
cada participant en relació a les empremtes
que el passat ha deixat en les seues insatisfaccions actuals.

P1

13:30
13:55
14:00
14:25
14:30
14:55

18:30

DIALOGA2
Omayra de la Torre

Escola d’aprenentatge col·lectiu de disseny
Aprendre fent i trobar conjuntament les
ferramentes que ens possibiliten dissenyar
amb sentit.

17:00

18:00

El crowdfunding més enllà de la financiació.
Podràs descobrir les claus per a posar en
marxa una campanya de crowdfunding amb
garanties per a iniciatives culturals.

Pp

Pechakucha Valencia Night.
Aprofitant el format del Pechakucha, s’explicara
el projecte i la història resumida de les 27
edicions de l’event.
		
Pp
Escola Lateral
Enrique Casp

Fundación Equipo Humano
Laurie Barriol

18:00

17:00

Verkami
Jonàs Sala (co-fundador)

Pp

Aprén a desenvolupar projectes europeus jugant
Sessió interactiva per a aprendre els passos
per a desenvolupar un projecte europeu.

18:30

14:55

Desenvolupament sociocultural a través de
la participació comunitària
Una comunitat basada en valors on el com és
més important que el què.

20:00

Pp

18:30

POSSIBILITY
Pietro Galli

Eina Cultural
Tomás Gorria i Paco Ballester

Cuerpo y Emociones
Carmen Pérez

20:00

Perspectiva de gènere a través de processos
documentals participatius
El documental com a ferramenta de desenrotllament i canvi social a través de components
educatius, culturals i artístics amb dones.

Cossos, vincles i emocions
Des d’una perspectiva vivencial i a través de
dinàmiques corporals i artístiques, es treballarà
amb l’objectiu principal de prendre consciència
de la nostra forma de vincular-nos. En este
procés guiat, cada persona marca el seu ritme
i en tot moment s’acompanya sense obligar ni
pressionar mai. Fa falta vestir roba còmoda.

18:30

Pp

Pp

Capacitats col·lectives.
El treball que realitzarem en els tallers,
la motivació, l’experiència obtinguda.
BricoTOUR:
jóvenes/diseño/autoconstrucción/residuos.

Pp

20:00

La Cosecha
Alba Pascual Benlloch

Pp

Makea Tu Vida
Ana Pérez Aguilar

22:00 20:30

13:30
13:55
14:00
14:25

CreandoEscuela
La intervenció mural com a ferramenta
d’apoderament. Art, participació i comunitat
en les Escoles municipals de Burjassot.

20:00

14:30

Pp

Pp

DESCANS SALUDABLE

DESCANS SALUDABLE
Luminaria. Arte y Aprendizaje
Berta Durán Verdasco

Pp

12:00

Procés de creació col·laboratiu centrat en una
comunitat.
Una proposta artística de participació, un
projecte innovador dissenyat específicament
per al marc cultural als pobles de València.

Espai Transforma
Ignacio Lázaro Cano

12:25

Pp

12:30

Pobles en Peu d´Art
Sandra Sancho / Anna Albaladejo

APERTURA PORTES

12:55

APERTURA PORTES

11:30 11:00

Dissabte 9 de juny

12:55

12:00

11:55

11:30 11:00

Divendres 8 de juny

Tanteo Experiencia A

		
ACTE INAUGURAL

Dijous 7 de juny
Sessions Informatives Tallers

Més informació:
picuv.org/encontres2018
LP

19:30

Xarrades

Joc experiencial i interactiu. Reflexió
pràctica.
Un muntatge basat en el propi grup reunit
per a l’ocasió.
P1

Pp

amb: Riccardo Toto / Encontres, Arístides
Rosell / PICUV, Ximo Flores / Acció
Cultural, Neus Fábregas / Participació
Ciutadana, Las Naves Centre d’Innovació.
Pp

Pp
Presentació de
ENCONTRES 2018
18:30

19:30

Sala:

20:30

Activitats:

Asociación Adonar
Patricia Blanco y Crsitina López

Pp

Pp

P1

Acció i transformació social a través de la cultura
Dinàmica participativa per a posar en comú
experiències i bones pràctiques de projectes
culturals que perseguixen tindre impacte
social. Detectant aspectes comuns, es donen
ferramentes concretes i reals i s’afavorix
un espai de reflexió i treball compartit que
siga potenciador o generador de sinergies
enriquidores.
Concert Pool Jazz
Jazz, Hip Hop Fusión con Live Painting.
Obert a jam session.
ACTE DE CLAUSURA

LP

