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Why violence? 2014
Why violence? (Per què la violència?) és un projecte de sensibilització que reuneix a joves
de Barcelona ciutat per combatre les violències del dia a dia a través de l’expressió
artística i l’engegada d’iniciatives d’emprenedoria social i cultural (micro projectes).
Durant les trobades setmanals, que es realitzen en l’Espai Jove Garcilaso, l’Espai Jove Les
Basses, institus públics, entre d’altres, s’elaboren missatges i accions que responen a la
pregunta: Per què la violència? Creació musical, escènica, audiovisual i emprenedoría al
voltant d’un missatge clar: No utilitzis la violència per expressar les teves idees.
Aquest any s'han conformat tres grups de creació; dansa urbana (Hip-hop), creació
musical (Rap Lab), creació escènica (teatre i moviment). Durant les trobades que es
realitzan setmanalment també s'han desenvolupat idees de micro projectes culturals auto
gestionats pels participants.
També s'han realitzat una sèrie de jornades de sensibilització en instituts públics dels
districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martín i continuem ampliant la nostra estratègia
de comunicació en mitjans socials.

Jornada
El proper 6 de juny de 2014 a partir de les 17h30 en l'auditori de l'Espai Jove Les
Basses es realitzarà una jornada de socialització del treball desenvolupat durant el primer
semestre de l'any en curs, presentació de micro projectes, debat, actuacions de ball, música
en directe, etc. El programa es el següent:
17h30 Salutació inicial - Què és Why violence?
17h45 Xerrada i presentació de les activitats desenvolupades en 2014
18h15 Presentació de Micro projectes auto gestionats per joves participants
19h00 Presentació Projecte Carpa lúdica - Visita de joves de El Salvador
19h30 Debat. Emprenedoria juvenil i transformació social
19h50 Refrigeri
20h00 Actuació Taller Hip Hop
20h25 Actuació Taller Escènic
20h40 Concert Taller Rap Lab
22h00 Fi de la jornada

Contacte
E-mail: connectats@gmail.com
Web: www.whyviolence.org
Facebook: www.facebook.com/whyviolence
Projecte gestionat per: Connectats (www.connectats.org)

Whyviolence? és una iniciativa de la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, dissenyada i
gestionada pel col·lectiu Connectats i la col·laboració de l’Espai Jove Les Basses i l’Espai Jove Garcilaso.

	
  

