SANTA COLOMA DE QUERALT

Dissabte 2 d’octubre 2021
INFUCONVERSA 10:00h - 14:00h
Espai de debat i reflexió
AL PATI DEL CASTELL / APORTACIÓ: 20€

01

Ecofeminisme, convivència, sostenibilitat i
coeducació
Equip Quatre Cantonades, especialitzat en acompanyar el
desenvolupament personal des d’una perspectiva feminista, transversal i interseccional, i per facilitar la formació i
assessorament amb la voluntat d’incidir en l’àmbit educatiu i altres espais socialitzadors per la transformació personal i social generant espais de debat, crítica i construcció.

quatrecantonades.cat

02

Agroecologia, horta, sobirania alimentària
i nutrició conscient
La transformació del model alimentari.
Carles Soler, Llicenciat en Veterinària, amb 25 anys d’experiència en cooperació internacional i desenvolupament
rural, i també 15 anys en l’àmbit de la sobirania alimentària
i el dret a l’alimentació.

universidadesdelatierra.org

03

Economia del bé comú i consum responsable
Marc Ballestar, Professor d’ESO i Batxillerat de l’Escola Vedruna Vall de Terrassa, membre de l’Associació EBC Terrassa i impulsor de la ILP per una Llei de l’Etiquetatge i la
Traçabilitat dels Béns de Consum.

ebcterrassa.blogspot.com

ILP etiquetatge ètic intel·ligent
És la teva elecció
04

Consciència, espais educatius, natura i autoconeixement
Sara Jorba, Llicenciada en ciències ambientals, Grup d’estudi i protecció d’ecosistemes Tarragona i tallerista especialitzada en educació conscient i connexió amb la natura.

Realizas.es

Grup d´Estudi i Protecció dels Ecosistemes

TALLERS 16:00h - 20:30h
01

16:00h - 17:30h
AL CASTELL / APORTACIÓ: 10€

El meu vincle, el meu arbre

Taller d’art sistèmic com a eina de recerca, d’autoconeixement i de comunicació amb Eulàlia Calç(z)ada, artista-guia
multidisciplinar.

Art Santa Coloma

02

17:45h - 18:45h
AL CASTELL / APORTACIÓ: 10€

La llengua dels signes

Per què és llengua i no llenguatge? Una oportunitat per
a conèixer i aprendre sobre la llengua de signes amb Mar
Penyaroja, especialitzada en mediació comunicativa.

03

19:00h - 20:30h
AL CASTELL / APORTACIÓ: 10€

AfroYin i Astrologia

El llenguatge dels astres i la seva relació amb el cos a través
del moviment, la consciència i la dansa per a connectar-nos
en la nostra veritable essència amb Paula Villodres, acompanyant a la Llavor de l’Om i professora d’AfroYin.

Tast de productes de la Baixa
Segarra i presentació dels projectes que impulsen
EL TAST NO ÉS GRATUÏT

21:00h / AL CASTELL

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
21:30h / AL CASTELL
Renaturalitzar els espais educatius, amb la participació de Mamen Artero de Globus Vermell, 8 colors i projectes
de productors de la Baixa Segarra amb proposta pedagògica i
compromís amb la sobirania alimentària.

patisxclima.elglobusvermell.org

CONCERT - RECITAL
22:30h / AL CASTELL
ESTRENA: Gira Transhumant - Alidé Sans i Gustavo Duch en ruta

“Que parlin els esquellots”
Que parlin els esquellots i que parlin com els ramats, amb la participació de totes. Aquest recital recupera també les tradicions
rurals de fer de la cançó i la poesia un moment de celebració
col·lectiva, de vegades per cridar amb més força, de vegades per
estimar-nos més endins. AQUÍ CANTEM TOTES O NO CANTA NINGÚ!

alidesans.com

gustavoduch.wordpress.com
ABONAMENTS / gratuït per a menors de 18 anys
PER TOT EL DIA 40€
PER TOT EL DIA soci de 8 colors 35€
Si vols ser soci de 8 colors aportació de 25€ anuals
Som una Associació sense ànim de lucre, que col·labora amb altres entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit creatiu, l’expressió artística, la
cultura, l’educació, la criança conscient i la preservació del medi ambient.

8colors.org

8_colors

8colors.org@gmail.com

FEU CLICK AQUÍ PER A LA VENDA DELS ABONAMENTS
entradas.codetickets.com/entradas/aj-santa-coloma-de-queralt

