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DEL 25 MAIG AL 11 JUNY
MOVIMENTS AMB ART EN RUSSAFA
Amigues i amics!
Us presentem el molinet de Russafa que ens guiarà en la nova edició de
A LES BALCONADES. Un ARTEfacte
senzill i quotidià, una poètica al·lusi
a l’energia renovable del vent, crucial
per al desenvolupament sostenible.
A finals d’aquesta primavera russafí el
Molinet de vent es torna un símbol màgic
que, a l’aparéixer en el balcó, converteix
els elements arquitectònics en contenidors d’art, espais eloqüents que escampen idees, enginy, llancen veus de protesta, reclamen consciència, anuncien
el compromís social. El molinet servix de
crida d’atenció al transeünt, invita a alçar
la mirada, a prestar atenció: ací hi ha una
obra d’art solidària i persones que donen
suport a la causa!
Gràcies a totes les veïnes i veïns, artistes,
activistes i voluntariat per sumar-se al
projecte amb tanta il•lusió i entusiasme!
Disfrutem juntes de Moviments amb Art!

Participació ciutadana,
barri sostenible per un
món més habitable
Ecologia, medioambient,
biodiversitat, canvi climàtic

4 EIXOS TEMÀTICS DELS ODS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
1

RECUPERANT
DRETS EN
DEPENDÈNCIA

C/ Cuba 17 (cantonada amb
Dénia)
artista: Tarek Zari González i
Marina García-Broch
moviment: Coordinadora de
Plataformes en defensa de
la Llei de Dependència

Exigim el dret a la promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació
de dependència, i la millora de
la qualitat de vida i igualtat de
les persones dependents. [TOTHOM POT SER DEPENDENT].

2

BARRERES
INVISIBLES

3

DONES, LLIURES
I ARREU D’UN MÓN
SENSE FRONTERES

C/ Puerto Rico 42 (Cristalera
Centre Municipal de
Joventut)

C/ Puerto Rico 11

artista: Javier Monferrer
Benlloch

moviment: Associació Casa
de la Dona de València

moviment: ¿Cómo quieres
vivir?

“DONES, LLIURES I ARREU
D’UN MÓN SENSE FRONTERES” respon al desig del moviment feminista de trencar totes
les barreres que les oprimeixen
i amb totes les fronteres que les
tanquen.

Parlar d’accessibilitat i inclusió
de les persones amb diversitat funcional s’associa a crear
entorns adaptats només per
a suprimir les barreres visibles
i tangibles, i s’obliden d’altres
obstacles.

artista: Milai

4

“HUELLAS DEL
CAMINO”

5.1

ECOGÈNERE. LA
DIVERSITAT ÉS VIDA

5.2

DRETS HUMANS;
DRETS LGTB

9

NO A L’EXCLUSIÓ
SANITÀRIA

10

LLIBRES

11 EN VALENCIÀ,
CREIXEM - XXX TROBADA
D’ESCOLES EN VALENCIÀ
A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

C/ Sueca 41

C/ Dénia 49

C/ Dénia 32

C/ Cuba 64

C/ Dénia 6

C/ Dènia 37

artista: Artesanes de Lilith,
L´Associació Dones I Punt
i Juan Flores ((col. Myriam
Moreno)

artista: La Erreria (House of
Bent)

artista: Jonathan Pérez de
la Cruz

artista: Carla Cea Mateu i
Delia Company Esteban

artista: Laura Silvestre,
Àngels López i Dolores Furió

artista: Toni Belloch

moviment: Lambda

moviment: Lambda

moviment: Associació de
dones supervivents a la
violència de gènere LILITH

La nostra pancarta amb el
símbol del gènere fluid,
emfatitza la importància vital
de la diversitat biològica,
sexual i cultural. Invitem el
públic a formar part d'una
mostra virtual de selfies.

Les persones són iguals, sense importar orientació sexual,
raça, creences... Totes tenim
dret a les mateixes oportunitats
i respecte.

moviment: Jo Sí Sanitat
Universal

moviment: Federació
d’Associacions de Mares,
Pares i Alumnes” - FAMPA

El camí de les dones que han
patit violència masclista, és un
trajecte llarg, difícil i poc conegut per la societat. És fonamental l’existència de xarxes de suport.

6

NO MORE THAN
NINETY DAYS

C/ Literat Azorin 17 (Joan
Santamaria Perruquer)
artista: Ramón Espacio
moviment: Coordinadora
d’Associacions VIH Sida CV–
Calcsicova

L’obra denúncia les restriccions del dret a la mobilitat que
patixen les persones amb VIH
en tot el món. Actualment prop
de seixanta països restringeixen el dret d’entrada a aquest
col·lectiu als seus territoris nacionals.

L’obra ens diu que les portes de
la sanitat han d’estar obertes a
totes les persones, ja que és un
dret fonamental.

erreriahouseofbent.wordpres
s.com/balconades/

7

“CALIDOSCOPIO
HUMANO”

8

FASTEAM49_
MORDAZA

13 XIQUETS I

14 LES 5 DE LA PAH

C/ Mestre Aguilar 15 (Col·legi
Balmes)

C/ Pintor Gisbert 14

COL·LEGI DE RAJOLES

C/ Cadis 55

C/ Buenos Aires 15

artista: Inma Coll

artista: Díaz Puche

moviment: Moviment contra
la intolerància. MCI

moviment: València Sense
Mordassa

artista: Livia Guillem i
Plataforma Tots Som
Cremona

Paraules que s’han convertit en
delicte....és el moment d’inventar-nos noves. Els seus significats desconeguts ens permeten la seua utilització sense que
l’autoritat les perceba com perilloses, subversives o ofensives.

Les Trobades d’Escoles en Valencià van nàixer com una festa
reivindicativa i lúdica d`escoles
d’ensenyament en valencià.
L’objectiu era fer visible i reivindicar un model d’educació de
qualitat.

12 VOLEM UN

C/ Cadis 41

“CALIDOSCOPIO HUMANO”
vol mostrar tota la diversitat i
posicionaments de vida que
conté la condició humana, sent
tots vàlids i positius per a la convivència entre les persones.

El projecte planteja la creació
d’imatges sobre llibres. Al endinsar-nos en la lectura d’un
llibre inventem el nostre propi
imaginari de realitats relatives al
barri de Russafa: el seu context,
costums, sentiments, cultura o
pensaments.

moviment: Escola
Valenciana- CAPPEPV

moviment: Plataforma Tots
Som Cremona

Les xiquetes i xiquets reivindiquen els seus drets per aconseguir unes instal·lacions dignes,
així, doncs realitzarem una obra
col·lectiva, un col·legi amb unes
rajoles molt especials, que expressen tots els desitjos i necessitats per al seu col·legi.

XIQUETES SOLDATS

artista: Patricia Teruel,
Geraldine Marín, Jessica
López i Andrea Martínez
moviment: AMNISTÍA
INTERNACIONAL

El projecte denúncia el tracte al
que són sotmesos els xiquets i
les xiquetes soldats. No sols per
la interrupció prematura de la
infància sinó també, pel camí
que es veuen obligats i obligades a prendre.

artista: Cristina Guzmán
Traver
moviment: Plataforma
d’Afectats per les
Hipoteques- PAH

Samarretes de persones que
han perdut el seu habitatge o
estan en procés. Penjar la pobresa i la desesperació de famílies que viuen en l’exclusió social causada per les polítiques
dels diferents governs.

15

16

17

21

22

23

C/ Cuba 62

C/ Tomasos 6

C/ Sevilla 32

C/ Dènia 32

C/ Dènia 35

C/ Buenos Aires 6

artista: Grup d’Accions Obrim
Fronteres

artista: Ainhoa Bisquert i
Marta Señorans

artista: Mau Monleón (col.
Dioni Sánchez)

artista: Miquel Real

artista: Silvia Cervera Gómez

artista: Boges per la vida

moviment: València Laica

moviment: Teixint Vincles

moviment: Obrim fronteresPassatge Segur

moviment: Fòrum Alternatiu
de la Immigració PV

Pensem que és necessari identificar-nos amb els desplaçats,
obrir els ulls a la injustícia, els
braços al patiment, la ment a
l’enteniment, i el cor als nostres
semblants. Obrim Fronteres!

Imatges de diferents rostres
d’ètnies del món s’ajunten per
a denunciar la classificació de
races, proclamant la diversitat i
que tots som iguals i tenim els
mateixos drets.

moviment: Tanquem els
Centres d’Internament
d’Estrangers (CIE’s NO)

moviment: Iaioflautas
València

18 CADIRES CONTRA

19 AMB UNA RENDA

20 REHABILITEM

24 EL PARC, PRIMER

25 [NAU]FRAGOS

26 QUE EL CONSUM

C/ Cuba 31

C/ Dènia 51

C/ Sevilla 32

C/ Puerto Rico 19

C/ Sueca 40

C/ Puerto Rico 5 (CEIP CIEN)

artista: Nadir Rodrigo
Manzanares

artista: Mercedes Pitarch
Ortiz

artista: Emilio Martí López

artista: Coca Vilar

artista: Col·lectiu Calcogràfi

moviment: Cadires Contra
la Fam

moviment: Xarxa Renda
Bàsica

moviment: Obra Mercedària
de València –OMV

La fam és una de les conseqüències directes del capitalisme, de l’explotació. Tindre assegurat un salari no és garantia
de res, el problema és el capitalisme, i mentre existisca existirà
la fam.

Tots els éssers humans, independentment de la nostra situació, necessitem una RENDA
BÀSICA UNIVERSAL per a la
nostra subsistència, i per què
no, per a poder millorar-la.

moviment: Plataforma per
Russafa Agrupació veïnal
pro alternativa Parc Manuel
Granero

artista: Anna Garcia Alcina i
Vicente Serra

OBRIM ELS ULLS,
OBRIM ELS CORS I
OBRIM FRONTERES

LA FAM

ACABEM AMB LA
FRONTERA SUD:
PER LA MOBILITAT
HUMANA

BÀSICA DESAPAREIX,
PER DEFINICIÓ, LA
POBRESA

KEIN MENSCH IST
ILLEGAL: CAP ÈSSER
HUMÀ ÉS IL•LEGAL!

La intervenció recolza la campanya de tancament dels CIE’s
i visibilitza la màxima encunyada pel col·lectiu activista alemany Kein Mensch ist illegal:
CAP ÈSSER HUMÀ ÉS IL.LEGAL!

PERSONES I NO SOLS
FATXADES

La intervenció pretén visibilitzar una realitat que solem voler
mantindre invisible perquè és
incòmoda: presons, CIEs, etcètera, no serveixen per a reinserir, sinó per a castigar, sense
respectar els Drets Humans.

EL CONEIXEMENT
ENS FARÀ LLIURES?

L’obra manifesta el contrast
dels símbols religiosos amb
l’educació, contrastant les tècniques de realització de la impressió realista de l’escola contra la simbologia religiosa.

ESPAI DE VIDA
COL·LECTIVA

El projecte és una instal·lació
realitzada amb branques que
evoquen i projecten un espai
amable i ple de vida, que cal
recuperar per a l’ús col·lectiu
del barri.

¿QUÈ ÉS AÇÒ? ¡¡¡¡
IXEN MÉS EUROS QUE
ENTREN!!!!

Lluitem per defendre les pensions, per mitjà de denúncia,
protesta i proposta. Denunciem
“els robatoris” continuats a la
nostra vidriola i proposem que
les pensions depenguen dels
pressupostos de l’Estat.

moviment: Col·lectiu ciutadà
“Naus de Ribes”

L’obra visibilitza les necessitats
d’atenció a les persones majors
en el barri de Russafa, per a les
que es demanda un Centre de
Dia en el Moll 3 de Les Naus de
Ribes.

TEIXINT VINCLES

Teixint Vincles reivindica una
transformació integral del concepte hegemònic de la bogeria
i lluita contra les etiquetes, la
marginació social i la violència que pateixen les persones
usuàries de Salut Mental.

NO ET CONSUMISCA:
PROXIMITAT
SOSTENIBLE

moviment: Grup de Consum
Responsable de Russafa

Amb la nostra proposta donem
suport al comerç de proximitat
i defenem l’alimentació sana
i ecològica com a alternativa
enfront del consumisme irresponsable.

27

28

29

33

34

35

C/ Sueca 13

C/ Dènia 53

C/ Cadis 71

C/ Literat Azorin 21

C/ Dènia 50

C/Carles Cervera 13

artista: CERART

artista: Merche Pitarch

artista: Maribel Domènech

moviment: Plataforma
Salvem la Fe de Campanar

moviment: Plataforma
Auditoria Ciutadana del
Deute

moviment: Acció Cultural del
País Valencià ( ACPV)

artista: Adriana de Guadalupe
Chávez García-Rendón

artista: TIMO (Antonio Jesús
Molina Ruíz)i CA REVOLTA

moviment: Radio Malva

moviment: Centre de
recursos Just Ramírez (Ca
Revolta)

artista: David Trashumante,
Laboratori de Creació
Poètica BiblioCafe &
Assemblea Veus de l’Extrem

HOSPITAL
CAMPANAR PÚBLIC I
COMPLET

L’associació “Salvem la Fe de
Campanar” reivindica un hospital públic i complet en l’antic
hospital La Fe ja que, la zona
nord de València s’ha quedat
desproveïda de serveis hospitalaris.

AUDITEM LA
NOSTRA CIUTAT

L’obra representa la necessitat
d’auditar els comptes públics
mitjançant la participació de la
ciutadania per avaluar el deute
il·legítim.

EL VALENCIÀ ÉS
FUTUR

LA VEU ÉS
RECLAMO

Hui en dia la nostra llengua és
encara una llengua subalterna,
però el futur de la llengua està
a les nostres mans, dels poders
públics i dels ciutadans i ciutadanes del carrer. IGUALTAT,
CULTURA, IDENTITAT, LLIBERTAT.

L’obra és una intervenció fotogràfica, que utilitza la unió
d’una sèrie d’imatges que reunides produïxen un tercer significat per a defendre la ràdio
comunitària.

PER UN NOU MODEL
SOCIAL VALENCIÀ

TOTES A UNA VEU
DIVERSA

moviment: Plataforma
Pro-Diversitat

Amb aquest treball plàstic es
pretén conscienciar a la ciutadania ja no només de la necessitat d’un govern actiu socialment, que lluita pels seus
ciutadans, sinó també de la
importància d’aquest poble valencià.

El perdó ha sigut, és i serà sempre, la marca de qualitat de l’ésser humà. És aquesta la inspiració que més ha de patir la ment
i els cors de les colombianes en
aquesta emocionant transició
de la guerra a la pau.

30 EL FUTUR QUE NO

31 LES 3 MAGUES DE

32 SENSE VEU, SENSE

36 FEIXISME: MES

37 FIRA DEL VEHICLE

38 FRÀGIL (EL NIU)

C/ Literato Azorín 23

C/ Sueca 55

C/ Sueca 33

C/ Cuba 47

artista: Román Sánchez
i Víctor Benavides
(Moradores de tejados)

artista: Francesc Ginés i
col·lectiu d’ex-treballadors
de I’RTVV

artista: Districte Sud

C/ Francisco Sempere 12
(interior manzana Tomasos)
+ C/ Poeta Al Russafi can ó
amb C/ Mestre Aguilar

C/ Sueca 13 (Floristeria)

artista: Víctor Benavides
(Moradores de tejados) i
Arantxa Melero
moviment: Associació
Cultural “Institut Obrer”

moviment: Societat Coral el
Micalet

moviment: Col·lectiu d’extreballadors. RTVV

moviment: Ecologistes en
Acció del País València

La forma triada per a la nostra
obra està inspirada en la frase
“El futur que no va ser”, i fa referència al procés d’innovació
educativa que es truncà amb
el final de la Segona República.

La Festa de la Infantesa és una
festa infantil, tolerant, associativa i complementària a tot el
que es faça per a la infància. A
aquesta obra volem reivindicar
els ideals de llibertat, igualtat i
fraternitat-sonoritat que històricament representa la Festa de
la Infantesa.

Després de 24 anys de la fundació de RTVV i després d’un
ERO declarat nul pel TSJCV,
l’executiu del PP amb un decret
exprés, ordena i executa el tancament del canal. Un episodi
més de la trama de corrupció
a València.

artista: Grup d’Art i Activisme
Neus Castell, Anaïs Florin,
Yolanda Franco, Mau
Monleón, Cris Peiró, Andrea
Plube i Fran Rubio

VA SER

GENER

TREBALL, SENSE
SENYAL

ENLLÀ DE LA
VIOLÈNCIA DEL
CARRER

moviment: Plataforma
Districte Sud

L’obra pretén mostrar qui està
darrere dels moviments d’extrema dreta, i els diferents mètodes per a dominar a la classe
treballadora segons la maduresa política d’aquesta.

moviment: L` illa Perduda de
Russafa

Fira del vehicle. Selecció d’ocasió. La millor ocasió per a estrenar cotxe. Patrocina: La Manzana Perdida.

artista: Elena Martí
Manzanares

L’obra evoca la fragilitat del paisatge urbà als barris històrics,
on junt amb les rates penades,
altres aus urbanes beneficioses han minvat les seues poblacions.

39

40

C/ Doctor Serrano 17
artista: MIDAMP (David
Peris, Irene Monrabal, Aida
Verchili, Mar Montero,
Meritxel Martinez, Paula
Mocholí) i Plataforma per un
nou model energètic

EL SOL ÉS L’ÚNICA
SOLUCIÓ

moviment: Plataforma per un
nou model energètic

Els balcons florits, el barri viu
i la ciutat neta són el camí. I el
sol és l’única solució solvent i
solidària de futur. Ho saben les
plantes, els pardals i els arbres.
I nosaltres? Ho sabem?

41

45

46

47

C/ Cuba 3 (FreeZia Studio)

Parc Manuel Granero

C/ Buenos Aires 3

C/ Literat Azorin 13

C/ Puerto Rico 26

artista: Álvaro Tamarit

artista: Elena Martí
Manzanares

artista: Julia Cozar Muñoz

artista: Tàctiques Públicas
[UPV] (Gemma Álvarez,
Gloria Aránguez,María
Arseguet, Andy Díaz, María
Esteve, María García, Lidia
Guerrero, Virginia Gutiérrez,
Julia Lorenzo, Lourdes
Molina)

artista: Delia Company
Esteban i Carla Cea Mateu

JARDÍ AMBULANT

moviment: València en BiciAcció ecologista Agro

Jardí Ambulant I, on la bicicleta es disfressa de muntanya,
sintetitza l’essència del discurs
d’aquest artista, sempre vinculat a la relació entre la civilització industrial i la naturalesa,
equilibri i sostenibilitat.

OUT OF PLACE (LA
MAR DE FRÀGIL)

moviment: Plataforma el
Litoral Per al Poble

L’objectiu de l’obra és portar la
posidònia a un paratge interior,
descontextualitzar, desubicar,
traure-la de context per a cridar
l’atenció sobre la desaparició i
regressió de les praderies mediterrànies.

POBRESA ZERO,
LES PERSONES I EL
PLANETA PRIMER!

moviment: Pobresa zero

Aquest projecte representa la
unió a vegades inexistent i que
tant anhelem en aquests anys
de constants conflictes, que
hauríem de tindre tots els éssers humans de cada racó del
planeta, sense importar, color,
raça, sexe o religió.

STOP PARADISOS
FISCALS

moviment: Oxfam Intermón

Aquest projecte interactiu aborda el tema de zones lliures de
paradisos fiscals fent partícip a
l’espectador i l’espectadora.

NO ET DESFASES
DELS TEUS DESFETS

moviment: Coordinadora
Valenciana de ONGD’S

Generem molts residus per persona i any. Sovint traiem els
nostres desfets al poal del fem
més pròxim sense adonar-nos
que no per això desapareixen
de les nostres vides.

42 VOLEM LA VIDA

43 P.I.N.Q. PARC (POST

44 L’HORTA VALENCIÀ

48 SEREM TOTS

49 WAR + MONEY =

50 PERQUÈ JUNTES

C/ Clero, 7

C/ Dènia 25

C/ Buenos Aires 10

C/ Cadiz 80

artista: Graham Bell Tornado

C/ Sueca 33 (TRENTATRES
Gallery Cafe)

C/ Cadis 65

artista: Begoña Zornoza

artista: Taller Garcia Nadal

artista: Cristina Peris Grau

moviment: Plataforma
iniciativa Animalista

moviment: CSOA L’Horta

artista: Rania Slim

moviment: NO AL TTIP, CETA,
TISA

moviment: AntimilitaristaMOC

artista: María Orrit i El Puntet
Taller d’Art

Els poders financers ofeguen el
món. Al passat bombardejaven
als pobles, ara ens matxaquen
amb tractats de comerç i inversió neoliberals que produeixen
la indefensió de les persones i
que hagen de ser refugiats.

Objecció a la despesa militar.
Açò és el que es tracta de denunciar com tots sabem les
guerres es creen per interessos polítics i econòmics, i dins
de la part de l’econòmic hi ha
una gran part destinada a armament.

El projecte consisteix en l’elaboració de la silueta d’un bou
amb fragments d’imatges, textos, dibuixos, pintura, etc. que
reflectisquen les condicions de
vida i el maltractament a qué
estan sotmesos els animals en
mans del ser humà.

INDUSTRIAL NATURAL
QUEER)

El CSOA l´Horta és un espai
lliure de prejuís. Per açò, és la
seu principal de la Xarxa
TRANSnacional de Parcs Post
Industrial Natural Queer per a
la conservació de la diversitat
biològica, cultural i sexual.

moviment: Per l´Horta

La mostra és un homenatge a
L’Horta Valencià, i un crit per a
recordar-nos que l’horta és la
nostra terra, la nostra identitat,
memòria i patrimoni.

REFUGIATS

VICTIMS

HO PODEM TOT

moviment: REAS Xarxa
d’Economia Alternativa i
Solidària

El projecte vol fer indicis en la
importància del treball col·lectiu. En la nostra societat actual
estem abocats a la individualització, i a l’egoisme. Per això
volem reivindicar els valors que
no podem perdre mai, com per
exemple l’empatia.

51

PER LA SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA

52

DRET A DECIDIR

53

SPIDER FLAG

57

MAR DE PLÀSTIC

58 TRENCANT SOSTRE

59

DE VIDRE

LATIDOS

Mercat de Russafa

C/ Sueca 28

Plaça del Baró de Cortés, 13

C/ Puerto Rico 26

C/ Cuba 64

C/ Cuba 5

artista: Celia Puerto Espinós i
Nuria Sánchez León

artista: David Sempere

artista: LAPASSA

moviment: Plataforma PDaD

moviment: Boicot
desinversions i sancions
BDS País Valencià

artista: Paula Etcheverry i
Silvia Martínez

artista: Amparo B. Wieden,
María Luisa Pérez Rodríguez
i Amparo Tortonda

artista: Sonia Sempere i
Dones Villa Teresita

moviment: Plataforma per la
sobirania alimentària

Defendre els valors de la sobirania alimentària: el dret dels
pobles a aliments nutritius adequats, accessibles, produïts de
forma sostenible i ecològica i el
seu dret a decidir el seu sistema
alimentari i productiu.

“Si prens la pastilla blava.... Despertaràs al teu llit i creuràs allò
que vulgues creure’t. Roja et
Recorda: Allò que t’oferís és la
veritat. Res més”. Aquestes paraules dites per Morfeu en la
pel·lícula “Matrix” són part de la
inspiració del projecte.

L’obra reflexiona sobre la identitat que ens diferencia i al mateix temps ens separa de l’altre.

ODS: Vida submarina

Volem amb la nostra posada en
escena, fer reflexionar al ciutadà comú i a les noves generacions sobre la importància del
canvi de comportament cap al
Medi Ambient.

ODS: Igualtat de gènere

ONG: Villa Teresita

El projecte tracta el tema de
la igualtat de gènere; centrant-nos en l’anomenat sostre
de vidre, representat per moltes
dones trencant-lo.

El treball de l’artista està en contacte amb les dones migrants
de Villa Teresita, per a donar-los
visibilitat, poder elevar la seua
autoestima i motivació, unint
l’art a la confecció que elles realitzen.

60 SUS PAPELES

61 CONSEQÜÈNCIES

62 ANIMALS I/O

54 BRODANT LA

55 HELICÒPTER DE
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C/ Cadis, 39

C/ Literat Azorin 27

C/ Puerto Rico 36

C/ Literat Azorín 10

C/ Buenos Aires 31

C/ Buenos Aires 8

artista: Lluci Juan i
Associacions dones
Saharauis

artista: Ángela Sabio

artista: Artistes de la
Plataforma per Russafa

artista: Associació Sariri

artista: Comunitat Veïnal
Afectada

artista: Jarit Associació Civil

REVOLTA / SAHARA,
DONA, LLUÏTA I
RESISTÈNCIA

moviment: Federació
d’Associacions de
Solidaritat amb el Poble
Saharaui del PV (FASPS-PV)

Brodant la revolta és un projecte participatiu, que consisteix en sortir al carrer per bordar pancartes amb missatges
feministes i de consciència de
gènere.

DINERS

moviment: QE4PEOPLE –
Diner positiu

Europa està més interessada
en rescatar banquers i milionaris que en ajudar els ciutadans
o invertir en projectes innovadors que sí que representen
una reactivació de l’economia
real.

EDUCACIÓ
PÚBLICA ÉS REFORMA
INTEGRAL INSTITUT
SANT VICENT FERRER

ODS: Educació de qualitat

La instal·lació s’emmarca dins
de les diverses comunicacions
amb la Conselleria d’Educació
perquè es realitze una Reforma
Integral.

CABALLERO

moviment: Sariri intercultural

Irregular no es igual a il·legal:
“quan la sang de les teues venes retorne a la mar, i la pols
dels teus ossos torne al sòl,
potser et recordes que aquesta Terra, NO et pertany a tu, sinó que TU, pertanys a aquesta
TERRA”

TURISTIFICACIÓ…
DOL

DOL per la pèrdua d’altra comunitat veïnal en mans de la
València més bonica i turística.
DOL per la conversió ràpida en
el barri de cartó pedra sense
ànima veïnal...

PERSONES... GIREM
PER RETROBAR-SE

projecte: A les Balconades O DeSequilibri natural

La lluita de la natura per recuperar l’espai perdut, a través
del vent. Els moviments socials
(criminalitzats) són molins de
vent que roden per recuperar el
desenvolupament sostenible i
sustentable.

Concertació de visites guiades i reserva de grups:
Tel: 96 380 50 76 / 632 103 803 · redes@jarit.org
ORGANITZA:

JARIT ASSOCIACIÓ CIVIL
C/ Buenos Aires, 10
46006 Russafa (VALÈNCIA)
Tel: 96 380 50 76
redes@jarit.org
www.jarit.org
www.russafaculturaviva.org
PATROCINA:

COL·LABORA

asoc.jarit
russafa cultura viva

russafaculturaviva

