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EXPOSICIONS (continuen)
— RES PUBLICA
Joan Paton
Els personatges retratats que ens
miren des d'aquesta cova
contemporània ens volen fer
conscients de la realitat que ens
envolta. A la Sala d’Exposicions,
fins a dimecres 16
— DIA DE LA RESISTÈNCIA
INDÍGENA
Sergio Cruz
A Guatemala la celebració del 12
d'octubre es denomina Dia de la
Raça, però els indígenes no se
senten inclosos en aquest terme.
A la Cafeteria, fins a dimecres 23
4 DIVENDRES
20.00 LLIBRES
— LOW-COST
De Miquel Torres (Ed. Llibres de
la Drassana). Hi intervindran:
Vicent Baydal (editor), Àlvar Peris
(professor de Comunicació
Audiovisual de la UV) i Miquel
Torres (autor). Més informació:
www.miqueltorres.net
6 DIUMENGE
17.15 DEBATS
— DEBATS 3.0 - ELS ANIMALS I
ELS SEUS DRETS
Amb Alberto Ferrer i Laura Llácer
(Santuario Compasión Animal),
Jesús Frare (Folgança
d'Algemesí) i Raquel Aguilar
(PACMA). Hi haurà berenar
solidari i mesa redona al final.
Organitza: Gestión Santuario
Compasión Animal
10 DIJOUS
19.00 CINEMA CIUTADÀ
COMPROMÈS
— DONES I CINEMA
CAMPEONAS INVISIBLES
(16’18”), de Paqui Méndez
ELLAS: MUJERES QUE HAN HECHO
HISTORIA, PERO NO ESTÁN EN LA
HISTORIA (14’53”), de Mercedes
Sánchez Vico
UN BILLETE A NUNCA JAMÁS
(15’), de Jorge Naranjo
EL AZUL, EL ROSA Y LOS OTROS
COLORES (11’10”), de Cristina
Linares
MADRES LIBRES (15’), de Victoria
Videnina
Fitxes: https://goo.gl/05xizL
+info: https://goo.gl/dersuH
Organitza: ACICOM (Associació
Ciutadania i Comunicació)
11 DIVENDRES
19.30 LLIBRES
— GRANS INTÈRPRETS
VALENCIANS DE L'ESPECTACLE
De Rafel Sena ((ed. Denes). Amb la
participació de Joanvi Cubedo
(actor/narrador, director Aula de
Teatre de la S.C. El Micalet),
Francesc Ferrer (editor) i Rafel
Sena (autor)

12 i 13 DISSABTE i DIUMENGE 10.00 a
13.00 TALLER
— AUTODEFENSA PER A DONES
Orientat a reduir la violència de gènere
fent ús de la prevenció de la mateixa.
Dirigit a centres, associacions, col·lectius o plataformes on l'eradicació de la
violència envers les dones és una
prioritat. Grup reduït. Màxim 16
persones. Preu 20 euros. Impartit per
Mireia Muñoz Miquel Telèfon: 622 05
00 61 Inscripcions fins al dia 10
17 DIJOUS
19.00 FORMACIÓ PER A LA
SOLIDARITAT SOCIAL
Programa de formació per a la
solidaritat social
— BONS TRACTES
Aprenentatge de bones pràctiques i
habilitats per a millorar les relacions
interpersonals i, en especial, en la
parella. El programa incideix en la
capacitat de les persones per a
gestionar els afectes recolzant-nos en
valors com la igualtat entre dones i
homes, l’autonomia personal, la
resolució no violenta de conflictes i la
llibertat per a decidir sobre les nostres
vides. A càrrec del Grup pels Bons
Tractes de Ca Revolta. Organitza:
Col·lectiu de Treball Social i Grup pels
Bons Tractes de Ca Revolta
17 DIJOUS
21.00 POESIA PER LA REVOLTA
— PASSEJA'T
Presentació de l'aplicació mòbil
PASSEJA'T, amb la participació
d'Oriol Sauleda i Guim Valls
+info https://goo.gl/NIIUKD
18 DIVENDRES
20.00 EXPOSICIONS
— ESCULTURES
Paco Berdonces
A la Sala d’Exposicions, fins al 14 de
desembre. Dilluns a divendres de
18.00 a 22.00, dissabte de 19.00 a
22.00
25 DIVENDRES
20.00 EXPOSICIONS
— CARTELLS DEL DIA MUNDIAL
CONTRA LA SIDA
Cartells fets per alumnes de la Facultat
de Belles Arts (UPV) amb motiu del Dia
contra la SIDA (1 de desembre). A la
Cafeteria i Sala dels Arcs, fins al 14 de
desembre. Dilluns a divendres de 18.00
a 00.30, dissabte de 19.00 a 00.30
Organitza: CALCSICOVA (Coordinadora
d'Asso-ciacions de Lluita Contra la Sida)
i Facultat de Belles Arts de València
25 DIVENDRES
23.00 CONFERÈNCIA
— LA BUDELLERIA, cervell públic
Conferències magistrals, xarrades,
grups de debat, dissertacions
temàtiques, sessions educatives,
oradors-es especialitzats, xarraires
internacionals. Participants: Àlvar Carpi,
Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva
Domingo, Javier Canales, Mariajo Gay,
Pili Paneque i Voro Cerdán, entre altres
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26 DISSABTE
20.00 CINEMA
— Documental ¿DÓNDE ESTOY
CUANDO ESTOY EN CASA?
La realitat migratòria circumscrita al
territori de “la casa”: la casa en el lloc
d'origen que persisteix en el record i la
casa a la Comunitat Valenciana, on
conviuen mares llatinoamericanes i els
seus fills, nascuts ací o arribats a una
curta edat. Aquestes “cases”, la
material i la immaterial, formen un relat
que es transmet de mares a fills amb la
força de la memòria viva. Quins en són
els efectes? És la immigració una
condició permanent / hereditària? Cada
casa és un nou territori: propi, singular i
irrepetible.
+info: https://vimeo.com/182698818
Inclou projecció, col·loqui i una acció
d'interacció amb els assistents a qui
abellisca participar en l'acció "On estic
quan estic a Ca Revolta?”
27 DIUMENGE
09.00 SENDERISME
— RUTA CIRCULAR A TOIXA (Els
Serrans)
Eixida: 9.00h. (al costat del quiosc de
l'esplanada de l'avinguda Pius XII).
Dificultat: Mitjana-baixa. Durada: 3
hores. Longitud 9 km. Recorregut: Ruta
circular, eixirem des de l'Assut de Toixa
i pujarem pel barranc de Nieva fins a
tindre una bonica panoràmica del poble
i l'entorn. Baixarem al seu torn pel
paratge anomenat Los Corrales i
tornarem al poble per un camí paral·lel
al riu que travessa la zona de la font del
Sad, un altre lloc emblemàtic de la
localitat. Dinar: menjarem de menú en
un restaurant del poble, encara per
determinar. Per a apuntar-vos: al
telèfon 963922088 o al correu
collaexcursionistacr@gmail.com
Bo d’ajut: 2/4 euros. Nota: La Colla
excursionista de Ca Revolta no es
responsabilitza de les accions, ni
d’accidents o lesions de les persones
participants a l'eixida organitzada. És
recomanable comptar amb un segur
propi.
30 DIMECRES
19.00 VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
— CLUB LECTOR: 10 DE 2
Tertúlia entre aprenents, voluntaris i
Carme Miquel, autora d’un relat integrat
al llibre 10 DE 2 (un recull de 10
històries sobre companyes i companys
de conversa, sobre parelles que
s'entenen en valencià arreu de les
comarques valencianes). Un espai on
podreu practicar valencià d'una manera
lúdica. Carme Miquel i Diego,
escriptora, participa a diversos
moviments cívics relacionats amb
l’ensenyament i a d’altres moviments
socials de defensa del territori i del
medi ambient. Confirmeu assistència:
info@voluntariatpelvalencia.org o al
telèfon 963407060
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