·

un exercici de reflexió col lectiva, d’intercanvi d’idees
i de propostes, amb intervencions documentades a
càrrec d’experts

► organitzen:

Joventut pel Clima, Per l'Horta i

Ca Revolta

CA REVOLTA | 96 392 20 88 | SANTA TERESA, 10 46001 VALÈNCIA

EN TEMPS INCERTS
debats per la revolta

dijous 12/05/2022 19h

PRESENTACIÓ
amb José Albelda

Artista, professor en la Facultat de Belles Arts (UPV)
on imparteix Art i Natura, i Ecologia, Art i Cultura
Contemporània. Membre del Centre d’Investigació Art
i Entorn. Va integrar la Junta Directiva de
Greenpeace Espanya.

RECURSOS I ECOLOGIA
amb Javier Felipe

Enginyer industrial, amb experiència en la indústria
automobilística, ferroviària i electrodomèstica. Màster en
Energies Renovables i Eficiència Energètica. Investigador
al Centre d’Investigació de Recursos i Consums
Energètics (CIRCE) de la Universitat de Saragossa.

·

Col laborador de la publicació Thermal Science
(International Scientific Journal), amb un estudi sobre la
integració de l’energia solar en entorns urbans.

dijous 19/05/2022 19h

UN MÓN FINIT
amb Andreu Escrivà

Doctor en Biodiversitat, Màster en Conservació
d’Ecosistemes, és ben conegut per ser un sòlid
divulgador de les qüestions relacionades amb
l’amenaça climàtica. És tècnic de projectes
ambientals a la Fundació Observatori del Canvi
Climàtic, actualment València Clima i Energia i
ha treballat en assumptes com turisme verd i
gestió del patrimoni natural i cultural.

carevolta.org
info@carevolta.org
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dijous 26/05/2022 19h

PARTITS I MITJANS
amb Ignacio Sánchez Cuenca

Filòsof, Catedràtic de Ciència Política en la
Universitat Carlos III (Madrid) i director de
l’Institut Carlos III-Juan March de Ciències

·

Socials. Col labora amb diversos mitjans de
comunicació i ha escrit sobre terrorisme i sobre

«La
» (2019) o «El

política amb llibres tan destacats com
izquierda: fin de (un) ciclo

» (2022).

desorden político

dies 06/05, 18/05 i 24/05/2022

UNA ALTRA MIRADA

amb Linda Porn, Mercè Viana, Josep
Martínez i el col·lectiu Fem Xarxa
Les Jornades es completen amb tres

activitats que representen la implicació de
diversos àmbits que contribueixen a l'avanç
de la societat: des del món del teatre, de la
literatura i dels drets socials.
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Hui tenim un panorama econòmic, social, polític i cultural a nivell global que apunta a un canvi cap a un

·

col lapse de la civilització.

Des de

Ca Revolta, Joventut pel Clima i Per l’Horta

volem contribuir a trobar respostes a aquest temps de

desorientació i canvis profunds que ens duen a una catàstrofe ecològica, a una creixent degradació de les
institucions democràtiques, a una major desigualtat entre rics i pobres i a la manca de materials i energia.

El desordre que travessa el sistema, el recurs a continuar manu militari el procés de globalització iniciat fa
més de 30 anys i el perill d'una guerra generalitzada com a extensió de la lògica militarista (representada,
entre altres, per la brutal invasió de Ucraïna i la barbàrie de les seues conseqüències humanes i de
trencament del dret internacional) exigeixen una reflexió profunda.

·

Necessitem alternatives en positiu davant dels plans de creixement il limitat com l’ampliació del Port de
València, la fàbrica de bateries o els macroprojectes fotovoltaics, així com debatre sobre el paper del
treball assalariat com a condició única d’una vida digna o sobre el feminisme com alliberador de la societat.
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