CA—REVOLTA
EXPOSICIONS (continuen)
— EN GRAN FORMAT
Il·lustracions de Cristinaperisgrau
Formats, suports i tècniques
diverses. Sala d’Exposicions, fins al
dia 8. Dilluns a divendres de 18.00 a
22.00, dissabte de 19.00 a 22.00

MARÇ—2017

— SOLACE
Obres de Gabriela de Paz. Tècnica
mixta, dibuix, grafit, collage.
Cafeteria, fins al dia 8. Dilluns a
divendres de 18.00 a 00.30,
dissabte de 19.00 a 00.30
3 DIVENDRES 19.00 - CINEMA
— CRIANDO RATAS
Dirigida per Carlos Salado (Espanya,
2016, 80’). Un viatge a l’univers
neoquinqui. Projecció seguida de
cinefòrum al voltant del cinema
quinqui. Un intent d'acostar-se a la
nostra història recent i de
conscienciar sobre temes com les
drogues, els barris marginals, etc.
Organitza: Col·lectiu Anticapitalista
de Patraix
4 DISSABTE - FALLES
21.00 — ALBAES
24.00 — FESTA amb DJ Nathalie
Organitza: Falles Populars (*)
10 DIVENDRES 19.00 – LLIBRES
— SOLILOQUIOS
(Ed. Mundopalabras)
De Carmen Andreu (llicenciada en
Dret, Criminologia i Ciències
Polítiques a la Universitat de València,
ha exercit com a Fiscal). El llibre
recopila diversos relats i s’estructura
en quatre etapes, en què es van
deixant caure preguntes, algunes
respostes i algunes denúncies, amb
un llenguatge tan directe que pretén
la seua lectura d’una sola passada.
Presentació: Ángeles Sanmiguel
(escriptora). També hi participarà Eva
Oz (fotògrafa, responsable de la
coberta). María José Algás i Paloma
Goicoechea conclouran l’acte amb la
lectura d’algun relat. S’hi servirà un vi.
10 DIVENDRES 20.00 – EXPOSICIONS
— POESIA EN COLORS
Obres de Martí Rom
La mostra és un calaix de sastre fet
lentament i meditat, un recull dels
últims treballs d’obra gràfica, tècnica
glicèe, numerada i signada. La temàtica
és un ventall que va des dels poemes
visuals, fets històrics, passant per
països, banderes, paisatges, actualitats,
el món de la música i altres reflexions
sobre el món de l’art. És una exposició
de pensaments íntims que es presenta
per primer cop a la sala de Ca Revolta.
A la Sala d’Exposicions, fins al dia 19
d’abril. Dilluns a divendres de 18.00 a
22.00, dissabte de 19.00 a 22.00

10 DIVENDRES 20.00 – EXPOSICIONS
— FAUNA EN PAPER
Obres de Laura di Mascio
Paper mitja tinta, aquarel·la i acrílics.
Sèrie d’il·lustracions en què els animals
tenen tot el protagonisme, realitzades
en paper, aquarel·la i acrílics. Aquests
personatges habiten en un espai
colorista, de formes planes i elements
vegetals. A la Cafeteria, fins al dia 19
d’abril. Dilluns a divendres de 18.00 a
00.30, dissabte de 19.00 a 00.30
11 DISSABTE - FALLES
22.00 — DESPLEGÀ als balcons +
Cardedeu Bilbo Clash: La Fucktoria
vs Soinu Gorriak
24.00 — CONCERT amb Tesa +
Cardedeu Bilbo Clash: La Fucktoria
vs Soinu Gorriak
Organitza: Falles Populars (*)
12 DIUMENGE - FALLES
12.30 — CONCURS INTERNACIONAL
DE PAELLES. Nosaltres posem la llenya!
17.00 — KARAOKE + Pati Difusa DJs
Organitza: Falles Populars (*)
12 DIUMENGE - FALLES
17.30 — BERENAR PERILLÓS
16 DIJOUS - FALLES 23.30
— NIT DE DJ amb Sr. Carlangas
17 DIVENDRES - FALLES 23.30
— NIT DE DJ amb Làuder DJ
18 DIVENDRES - FALLES 23.30
— NIT DE DJ amb Kropotkin DJ
22 DIMECRES 19.00 - CONFERÈNCIES
— DISCRIMINACIÓ LABORAL DE LES
DONES PER MATERNITAT
L'informe de l'OIT (2014) sobre
maternitat i paternitat en el treball situa
Espanya com un dels tres països
europeus, junt a Lituània i Romania, on
hi ha més pressions a les treballadores
embarassades perquè renuncien als
seus drets laborals. Les treballadores
autònomes, les domèstiques, les
agrícoles i de zones rurals, les dones de
petites i mitjanes empreses i les
treballadores migrades es troben en
condicions laborals precàries. Segons
l'OIT 15,6 milions de treballadores
domèstiques no tenen dret legal i de
protecció de la maternitat. Amb María
Pazos Morán (llicenciada en
Matemàtiques per la Universitat
Complutense de Madrid, membre
d’ATTAC i de la Plataforma pels
Permisos Iguals i Intransferibles per
Naixement i Adopció PPiiNA) i Mariano
Nieto Navarro (Enginyer Naval per la
Universitat Politècnica de Madrid,
membre de la PPiiNA i de la Xarxa
d'Homes per la Igualtat Heterodòxia).
A continuació, sopar (15 euros). Reservar
al tel. 963922088, de dilluns a divendres
de 10.00 a 14.00h, fins al dia 20.

24 DIVENDRES 20.00 - POESIA PER LA
REVOLTA
— TAVERNÀRIES
(Ed. Bromera)
Poemari de Manel Marí, guardonat amb el
Premi València Alfons el Magnànim de
Poesia 2016.
"Beveu, beveu, lectors, abans d’escrutar
l’ànim amb què el vi inventaria verins i
altres pregàries, no deixeu que l’estat ben
mirat de la raça
us estalviï el pols accelerat del dubte..."
Amb la participació de l'autor,
acompanyat per Eduard Ramírez.
26 DIUMENGE 09.00 – SENDERISME
— ALMEDÍXER (Serra d'Espadà)
Excursió a ALMEDÍXER (Serra d'Espadà) (Alt
Palància)
Eixida: 9h. (av. Aragó, a l'alçada de l'antic
ajuntament)
Dificultat: Mitjana
Durada: 4 hores
Longitud: 12km
Desnivell acumulat: 348m
Recorregut: Ruta que ix des d'Almedíxer,
cap a la rambla per a continuar pel Barranc
d'Almansor. Farem el mateix camí de
tornada. És un camí que destaca per la
quantitat i frondositat de sureres que hi
trobarem. Alhora, la història i les llegendes
del Barranc d'Almansor i la seua font ens
acompanyaran en el recorregut.
Dinar: menjarem de menú en un restaurant
del poble, encara per determinar.
Per a apuntar-vos: telèfon 963922088 o a
correucollaexcursionistacr@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 DIJOUS 19.00 - FORMACIÓ
— LES CURES DE LA VIDA
Formació per a la solidaritat social
Programa de formació en matèries
d’interès social
Organitza: Col·lectiu de Treball Social de
Ca Revolta.
31 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

(*) Les Falles Populars i Combatives són una proposta de festa oberta i autogestionada nascuda el 2002 al districte de Ciutat Vella, fruit
del treball conjunt de diversos col·lectius de la ciutat de València. Més info: http://fallespopulars.org/ i http://bit.ly/2m6qZNA
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