AGENDA CA REVOLTA
MAIG 2016
EXPOSICIONS (continuen)
MEMÒRIA 9/68
Fotopoemes de Josep Manuel Esteve
Fins a dimecres 4 de maig
A la Cafeteria
Horari: dilluns a divendres de 18.00 a 00.30, dissabte de 19.00 a 00.30
SILENCIS SENTITS
Obres en tècnica mixta d’Osvaldo Sánchez
Fins a dimecres 1 de juny
A la Sala d’Exposicions
Horari: dilluns a divendres de 18.00 a 22.00, dissabte de 19.00 a 22.00

1 DIUMENGE 14.00 – FESTA DEL TREBALL
DINAR a Ca Revolta, després de la manifestació
Preu: 12 euros
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5 DIJOUS 20.30 – ACTUACIÓ
Actuació de VIRUTA FTM (Cantautor AnarkoTransFeminista de l’Extrarradi de la Galàxia)
Entrada: 5 euros

6 DIVENDRES 20.00 – EXPOSICIONS
L’ELEMENT HUMÀ... AMB BICI
Fotografies de Jordi Vicent
“La fotografia sols és un llenguatge, ni més ni menys. Podem transmetre sensacions i podem
transmetre informació. Jo porte, gairebé, tota la vida fent fotoperiodismes, es a dir fotografia
realista i els darrers anys tinc la necessitat d’expressar-me amb formes abstractes, amb formes,
més aviat, geomètriques. Aquestes imatges son part d’una sèrie sobre bicicletes a la ciutat. Es
vendran al PREU SIMBÒLIC DE 50€ amb marc d’alumini i el resultat de la venda serà
íntegrament donat a Ca Revolta”
Fins a dimecres 1 de juny
A la Cafeteria
Horari: dilluns a divendres de 18.00 a 00.30, dissabte de 19.00 a 00.30
#NUIT DEBOUT. SAIS-TU CE QUI SE PASSE LÀ?
Fotografies de la mobilització a França
Què passa a França? Els grans periòdics i les televisions del bipartit, tan profusos per a unes
coses, es declaren en apagada informativa en el cas de la #Nuit Debout. De veritat no és notícia
un moviment semblant al nostre 15M que ha regirat tota la política? És hora de passar a l’acció!
diuen els grafits
Posem ací un gra-crit per tractar d’ensordir l’apagada informativa que hi ha sobre la #Nuit
Debout
Exposem algunes fotografies i grafismes (agafades de distints webs generades a partir de #Nuit
Debout) que il·lustren el descontent. La reforma laboral de la Loi Travai que ha incitat els
manifestants ja la coneixem ací, i també els seus resultats. A França no la volen
Fins a dimecres 1 de juny
A la Cafeteria
Horari: dilluns a divendres de 18.00 a 00.30, dissabte de 19.00 a 00.30

7 DISSABTE 12.00 – PRESENTACIÓ
DIA SANTUARI ANIMAL VALÈNCIA
12.00 Presentació Fundació ALMA ANIMAL i Projecte SANTUARIO ANIMAL
12.30 Projecció documental Santuario Animal
13.30 Conferència de David Gallego Amores
16.00 Conferència de Lourdes Alarcón Zamora
17.00 Conferència d’Ana Navarro Serra
A més: taules informatives, merchandising, dansa, tapeo vegà solidari i altres
La Fundació Alma Animal és una organització sense ànim de lucre en defensa de tots els animals
a través de la informació, l’educació i la cooperació amb Santuaris d’Animals
Entrada lliure
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8 DIUMENGE 09.00 – SENDERISME
MIRADOR DEL GARBÍ (Serra d’Espadà)
Eixida: 9.00h (quiosc que hi ha a l'esplanada de Nuevo Centro)
Dificultat: Mitjana
Durada: 4 hores
Longitud: 9 km
Desnivell acumulat: 400 m
Recorregut: Ruta circular que parteix de Serra fins al mirador del Garbí, amb vistes molt
boniques tant des del mirador com al llarg del recorregut. No és recomanable si els genolls
estant delicats perquè la baixada és molt pronunciada
Dinarem de menú en un bar pròxim
Per a apuntar-vos, telefoneu al 963922088 o escriviu 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

11 DIMECRES 19.00 – JORNADA
Mirades des de la Mediterrània
Taula redona DE LA NAKBA PALESTINA AL BDS
Amb Jaldia Abubakra (Gaza), Maysa Hajjaj (Jerusalem) i Lian Khoury (Natzaret)
Organitza: Grup Feminista de suport a Palestina

13 DIVENDRES 19.00 – LLIBRES
MÁLAGA: BASE NAVAL ACCIDENTAL
De Luis Miguel Cerdera Jiménez
La base naval de Málaga en la Guerra Civil Española mereix un estudi unitari i independent.
L’acollida en les seues aigües de la majoria dels vaixells de guerra republicans és prova de la
seua importància estratègica en els primers mesos de la contesa espanyola. Aquesta es la
història del Cap de la base Baudilio Sanmartín García i dels homes que hi van conviure des del
18 de juliol del 1936 fins que, abandonada a la seua sort, va caure en poder de la Marina
sublevada el 8 de febrer de 1937
Amb l’autor, presentat per Eduardo Remigio Verdía Mondéjar (nét del Cap de la Flota
submarina republicana)

13 DIVENDRES 21.00 – POESIA PER LA REVOLTA
CABARET MOSCOVITA
Liudmila Petruixévskaia
Presenta: Manuel Molins
Acte inclòs en la programació del Festival de Literatura Internacional Breu. Una trobada
literària internacional amb vocació interdisciplinària, a València oberta al món amb de per a des
de la llengua catalana

19 DIJOUS 20.00 – CINEMA
INAUGURACIÓ FESTIVAL CIUTAT VELLA BATEGA
UN MAPA EN MOVIMENT, DESCOBRINT UN PAÍS EN CONSTRUCCIÓ (90’)
Un treball documental que centra la seua mirada en la construcció cultural, política i social dels
Països Catalans. A partir d’una sèrie d’entrevistes a activistes culturals, músics, i representants
de casals, ateneus, i projectes educatius i comunicatius de tot el país, podrem comprovar com
això que anomenem els Països Catalans és una realitat que es construeix en el dia a dia
Realització: Ricard Salom
Producció: Aure Silvestre
Guió: Ricard Salom i Aure Silvestre
Música original: Borja Penalba
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21 DISSABTE 10.00 a 14.00 – TALLER
TALLER DE CONSTEL·LACIONS ONÍRIQUES (El teatre dels somnis)
Un taller dedicat a desxifrar el missatge que ens porten els nostres somnis (treballats des de les
constel·lacions familiars)
Els somnis són els grans informadors del que està passant dins de nosaltres. Són l'expressió del
nostre inconscient, que s'expressa en forma d'imatges i símbols. Expressen els nostres
pensaments més profunds. Si admetem que tot el que passa en els nostres somnis té a veure
amb nosaltres descobrirem molt de nosaltres mateixos i de la realitat
Impartit per: Rafael Rojano Álvarez (psicoterapeuta i cofundador de l'Alqueria la Caldera)
Màxim: 7 persones
Preu: 22 euros
Xarrada informativa: divendres 20 de maig a les 19.30

21 DISSABTE 19.00 – CINEMA
8a MOSTRA ITINERANT DE CINE I VÍDEO INDÍGENA
DESCOLONITZANT LES RESISTÈNCIES
2a Sessió: Ens maten les lleis
Tertúlia amb Roxana Mucú, del poble Maya Q'eqchi' (Guatemala), Comunicadora Comunitària,
productora i realitzadora de treballs documentals i de ficció per a la Xarxa de Realitzadors
Tz'ikin i per a la televisió comunitària Tz'ikin Te Vé
Documentals elaborats pels pobles indígenes i els seus acompanyants, que aborden la repressió i
criminalització que pateixen per la defensa dels seus territoris i béns naturals
VAMOS A LA GUERRA – Pueblo Mapuche, Chile (29’58”)
NO ESTAMOS SOLAS – Pueblo Lenca, Honduras y El Salvador (14’21”)
TIGRES ENJAULADOS – Pueblos Maya Q'anjob'al, Guatemala (18’00”)
Organitzen: Perifèries del Món, Entre Iguales i Coordinadora Latinoamérica de Cine y
Comunicación de los Pueblos Indígenas

26 DIJOUS 19.30 – PRESENTACIÓ
CANÇONS DE BANDOLERS I LLADRES DE CAMÍ RAL
Un projecte de Wladimir Morales Adam, basat en un recull de cançons de tradició oral, amb
personatges reals i esdeveniments històrics succeïts entres els segles XVI i XIX, lligats
estretament a la història del nostre país. Més de 15 músics i 27 veus procedents de grups nascuts
els anys 90' a l'escena llibertària del País Valencià i Catalunya hem ficat veu, música i ànima als i
a les bandoleres, així com als seus enemics. És un treball de recerca i investigació de la música
tradicional adreçat al públic en general i a l’alumnat de secundària i batxillerat, mogut per
l’esperit de motivar-lo en aprenentatges interdisciplinars
La presentació consistirà en una introducció, l'explicació del llibret i el context històric i social
d'on ve, la història de la gravació i un resum de la proposta didàctica. Per finalitzar, participants
en la gravació faran una mostra de la representació teatral del musical
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27 DIVENDRES 23.00 – CONFERÈNCIA
LA BUDELLERIA, cervell públic
RECUPERANT EL QUE ÉS NOSTRE
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

ALTRES
AL 10 DE SANTA TERESA
El programa de ràdio de Ca Revolta.
Cada quinzena (els divendres) a Ràdio Klara 104.4 FM
També pots escoltar-nos per internet a radiocarevolta.wordpress.com

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ
Parelles lingüístiques: una manera simpàtica d’aprendre a parlar en valencià; una manera
positiva d’aprofitar els coneixements de valencià
Informa’t a Ca Revolta
Grup de conversa: dimecres de 19.00 a 20.00 a la Cafeteria
http://www.voluntariatpelvalencia.org/

DINARS I SOPARS
Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d’exposicions i
balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada,
comprats al Mercat Central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a
80 persones
Menús de migdia

