Més d’un centenar de persones inscrites per a participar al
diàleg entre Carlos Taibo i Arcadi Oliveres.
24/10/2017.- Torrent | La Fundació Horta Sud, Setem i el Centre Delàs amb
col·laboració amb altres entitats, organitzen un Diàleg entre Carlos Taibo i
Arcadi Oliveres.
El pròxim divendres 27 d’octubre, el Centre Delàs i Setem organitzen, juntament
amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud i altres entitats, com ara, el
Museu Comarcal Horta Sud, la Fundació Novessendes i l’Ajuntament de la Vall
d’Uixó, un acte sota el títol “Capitalisme, violència i poder. Com podem
canviar el món?”, al qual participaran dos referents de l’activisme i el
voluntariat per a la transformació social: Carlos Taibo i Arcadi Oliveres.
Carlos Taibo, és professor titular de Ciència Política i de l’Administraciò de la
UAM, és un destacat pensador i referent intel·lectual dels moviments socials, en
particular dels llibertaris i els crítics amb el capitalisme i la globalització. Arcadi
Oliveres, és Doctor en Ciències Econòmiques, és president de la UNIPAU i
expert en relacions nord-sud, comerç internacional, deute extern i economia de
defensa. És activista de llarga trajectòria a favor dels drets humans, la pau i el
desarmament. Junts dos timonejaran un acte on es debatrà sobre conceptes
que ens faran qüestionar-nos quin món volem i què podem fer per a canviar-lo.
Aquest acte és el primer d'una formació sobre activisme i voluntariat per a la
transformació social, el qual es compondrà de diverses conferències obertes al
públic en general i un curs que es durà a terme en tres caps de setmana i que
necessitarà d'inscripció prèvia. Divendres 27 d’ octubre es presentarà el curs
amb els seus continguts i atractius ponents.
L’acte s’iniciarà a les 18.00 hores i tindrà lloc al Museu Comarcal de l’Horta Sud,
a Torrent (carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30). Cal fer inscripció reomplint el
formulari que es pot trobar a la pàgina www.facebook.com/ActivismeiVoluntariat/
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Más de un centenar de personas inscritas para participar en el
Diálogo entre Carlos Taibo y Arcadi Oliveres
24/10/2017.- Torrent | La Fundació Horta Sud, Setem i el Centre Delàs en
colaboración con otras entidades, organizan un Diálogo entre Carlos Taibo y
Arcadi Oliveres.
El próximo viernes 27 de octubre, el Centre Delàs y Setem Federación
organizan, junto con la colaboración de la Fundació Horta Sud y otras
entidades, como el Museo Comarcal Horta Sud, la Fundació Novessendes y el
Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, un acto con el título “Capitalismo, violencia y
poder. ¿Cómo podemos cambiar el mundo?”, en el cual participarán dos
referentes del activismo y el voluntariado para la transformación social: Carlos
Taibo y Arcadi Oliveres.
Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administracion de la
UAM, es un destacado pensador y referente intelectual de los movimientos
sociales, en particular de los libertarios y los críticos con el capitalismo y la
globalización. Arcadi Oliveres, Doctor en Ciencias Económicas, es presidente
de la UNIPAU y experto en relaciones norte-sur, comercio internacional, deuda
externa y economía de defensa. Es activista de larga trayectoria a favor de los
derechos humanos, la paz y el desarme. Juntos, timonearán un acto donde se
debatirá sobre conceptos que nos harán cuestionarnos qué mundo queremos y
qué podemos hacer para cambiarlo.
Este acto es el primero de una formación sobre activismo y voluntariado para la
transformación social que se compondrá de varias conferencias abiertas al
público en general, además de un curso que se llevará a cabo en tres fines de
semana y que necesitará de inscripción previa. El viernes 27 de octubre se
presentará el curso con sus contenidos y atractivos ponentes.
El acto se iniciará a las 18.00 horas y tendrá lugar en Museo Comarcal de
l'Horta Sud, en Torrent (calle Virgen María del Olivar, 30). Para asistir puede
hacerse la inscripción rellenando el formulario que se encontra en la página
www.facebook.com/activismeivoluntariat/
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