OFERTA DE COL·LABORACIÓ
El Centre del Carme (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana) ha tret una
convocatòria adreçada a creadores i creadors, a títol individual o bé en col·lectiu, que
situen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives/relacionals i
pedagogies crítiques: “Cossos. Comunitats de sabers subalterns”. Una de les claus del
projecte que vullga rebre les ajudes és comptar amb un col·lectiu o comunitat al qual
aniria adreçat i respecte del qual es complirien els objectius de la convocatòria relatius
a:





Visibilitzar la situació de les comunitats o col·lectius fins ara no representats en els
relats tradicionals de les institucions culturals.
Construir nous relats que recullen la part del coneixement que ha quedat
subordinat en els discursos històrics de les institucions de l’art.
Enunciar i compartir sabers altres, elaborats de manera col·lectiva.
Generar processos d’inclusió i cohesió social.

Es pot veure la convocatòria ací
https://www.consorcimuseus.gva.es/convocatorias/cossos-comunitats-de-saberssubalterns/

Tenint en compte tot açò, és pel que a l’Àrea de Benestar i Drets Socials de
l’Ajuntament de València hem pensat que podria ser una bona oportunitat per als
usuaris dels Centres Ocupacionals Municipals la participació en les activitats que vol
estimular la convocatòria “Cossos. Comunitats de sabers subalterns”, de manera que
el creador o creadora que vaja a presentar-se a la mateixa pot demanar la
col·laboració d’aquests centres omplint el formulari adjunt.

Entrada al Centre Ocupacional Municipal de la plaça Gravador Planes, 2.

Projecte amb TIC’s en un Centre Ocupacional

Art-teràpia. Projecte que recrea una sala d’estimulació sensorial.

“Persistencia Cinematográfica” (2019), projecte de Alegria & Piñero en el Centre de
Dia El Cabanyal Creu Roja València. Es pot veure ací https://youtu.be/hXaswTLXrWA

[nom i cognoms], DNI ........, smartphone ............ email ............. sol·licitant d’una ajuda
en el marc de la convocatòria “Cossos. Comunitats de sabers subalterns” del Consorci
de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), el termini de la qual per a la
presentació de sol·licituds acaba el pròxim 13 de juliol de 2020.
Tenint en compte les característiques del projecte que anem a presentar, que va
buscant la participació d’usuaris de Centres Ocupacionals, i molt particularment dels
Centres Ocupacionals Municipals de la Ciutat de València.
És per això que
SOL·LICITE
La col·laboració dels Centres Ocupacionals Municipals ―el que es determine per
l’Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ayuntament de València, en funció de la
disponibilitat i capacitat dels Centres que integren la xarxa per acollir el projecte
segons les seues característiques; i, en quant al calendari, segons l’evolució de les
circumstàncies derivades de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, dintre de
l’ample marge atorgat per la convocatòria del CMCV (que preveu com a termini per a
l’execució dels projectes que resulten seleccionats fins al final de 2021).
València ..............

Vist-i-plau
L’Àrea de Benestar i Drets Socials

Aquest escrit es pot presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de
València, com a “sol·licitud no catalogada”, o per correu electrònic a l’adreça
drets.socials@valencia.es; i la contestació es farà per whatsapp al smartphone indicat,
o per correu electrònic a l’adreça que es senyale.

