Una experiència

real de
convivència en
la diversitat.

Taller orientat a promoure el coneixement mutu,
el diàleg, la col·laboració, la cohesió i el respecte
entre persones diverses de Manlleu.
Quan es farà
Dissabtes 10 i 17 de novembre de 2018.
De 9 a 14 h.

On es farà
Sala d’exposicions de Can Puget
Baixada de la Fidela, 1-3

Informació i Inscripcions
Edifici Can Puget. Plaça de Dalt Vila 1
educacio@manlleu.cat | 93 851 50 22 ext.20163
Activitat gratuïta
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Què és ‘Vincles’?
El projecte Vincles és una experiència de convivència intercultural
que es realitza a través de 2 sessions orientades a promoure el
coneixement mutu, el diàleg, la col·laboració, la cohesió i el
respecte a la diversitat entre un grup d’unes 25 o 30 persones,
culturalment diverses i que viuen a la mateixa ciutat o municipi.

Com són les trobades?
En cadascuna de les sessions es treballa a partir d’una tècnica
(teatre, música, dansa, pintura, cuina, etc.) per oferir una
experiència positiva de col·laboració entre les persones
participants. L’objectiu principal és demostrar que més enllà de les
diferències, és possible conviure i valorar positivament la diversitat.

Qui hi pot participar?
Qualsevol persona major d’edat (o major de 14 amb el
consentiment corresponent), que estigui disposada a participar
activament a les 2 sessions, relacionant-se amb la resta de
persones participants, des d’una actitud de respecte, col·laboració
i amb ganes de passar-ho bé.

On i quan es realitzen les sessions?
Els dissabtes 10 i 17 de novembre de 9 a 14 del matí a la Sala
d’Exposicions de Can Puget, baixada de la Fidela, 1-3 (Manlleu).

Com hi puc participar?
Envia un correu a educacio@manlleu.cat
Truca al 938515022 extensió 20163
O vine a Can Puget (Plaça Dalt Vila, 1)

Més informació sobre el projecte
http://www.vinclesperladiversitat.org.
Hi podràs trobar vídeos, fotografies i testimonis de persones que
han participat a alguna de les edicions anteriors.

Mira els vídeos de l’edició anterior a Manlleu
https://www.youtube.com/watch?v=47-b1HJ9bxk&app=desktop
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