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TIPOLOGIA

Cultura en Comú

Projecte amb Trajectòria

DESCRIPCIÓ:
‘Nou Moles Intercultural’ és una mostra de participació barrial en Nou Moles.
El projecte sorgeix com a conseqüència d'una primera jornada intercultural
realitzada l'any 2012 i que, gràcies al gran acolliment que va tenir per part
del barri on es desenvolupa, s'ha anat consolidant any rere any fins a
convertir-se en un punt de trobada i referència per a veïns de Nou Moles de
diverses edats i orígens.
Enguany, apostem per la realització d'una exposició fotogràfica, ‘Les cares
de Nou Moles’, que ens mostrarà diverses realitats de veïns del barri.
També comptarem amb vesprades de cinema fòrum que ens permetran
reflexionar sobre realitats sobre diverses formes de discriminació existents
en la nostra societat.
Finalment, no pot faltar la jornada ‘Nou Moles Intercultural’ en la Plaça
Roma del barri que és ja un esdeveniment esperat per els veïns de la zona i
que compta amb activitats per a totes les edats i amb una cercavila que
recorre el barri omplint-ho de colorit i música.
POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
Veïnes i veïns del barri de Nou Moles de diverses edats i orígens.
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE:
Barri de Nou Moles – L’Olivereta
PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?
En Candombe pensem que és necessari promoure la construcció d'una
societat activa, responsable i inclusiva en la qual les persones participen en
processos de transformació social a través de la trobada entre persones
diverses.
‘Nou Moles Intercultural’ és un projecte en el qual la cultura intervé com a
element catalitzador d'intercanvis entre persones de diverses edats i orígens
i que forma part de la vida del barri de Nou Moles. Aquest projecte permet
acostar-nos i conèixer altres realitats de la mà dels seus protagonistes i a
través d'elements motivadors com són les expressions artístiques: música,
dansa, fotografia i pintura.

