
Curs per a la 
conscienciació i la 
transformació social
Ha arribat el moment de passar a l’acció. 
Fer un pas avant per a donar resposta 
als reptes del nostre temps. 

La Cátedra Tierra Ciudadana 
de la Universitat Politècnica 
de València, la Fundació Horta 
Sud i el Museu Comarcal de 
l’Horta Sud, vos convidem al 
Curs per a la Conscienciació 
i la Transformació social. 

Un cicle de quatre 
conferències en les quals 
raonarem sobre canvi 
climàtic, crisi energètica, 
el futur de l’alimentació 
i la defensa dels drets 
humans en el marc de les 
corrents migratòries. 

reprenem 

el curs!



Certificat
Les persones que assistisquen 
a almenys tres de les quatre 
conferències que integren 
el curs rebran un certificat 
d’assistència expedit per la 
Cátedra Tierra Ciudadana de 
la Universitat Politècnica de 
València. 

Inscripcions
Programa complet 
i formulari d’inscripció: 
bit.ly/CursTransformacióSocial

Telèfon: 
961 553 227

Adreça electrònica: 
hola@fundaciohortasud.org 

Col·labora 
AeioLuz 
Àgora Oberta
Ajuntament d’Alaquàs 
Ajuntament de Paiporta
Ajuntament de Quart de 
Poblet 
Associació 14 d’abril 
Associació 9 d’octubre
Caixa Popular 
Castell d’Alaquàs 
Col·lectiu Soterranya
CSA La Llavor
Escola d’Adults de Torrent
Escola de Cases
Federació de Cases de 
Joventut 
Federació d’Instituts 
d’Estudis del País Valencià
Institut d’Estudis Comarcals 
de l’Horta Sud
Museu de la Rajoleria de 
Paiporta 
Natura i Cultura 
SETEM Comunitat Valenciana 

Activitat
realitzada
——

Dimarts 7 de juny de 2022 - 19.00H
Museu Comarcal de l’Horta Sud
C/ Mare de Déu de l’Olivar, 30 
(Torrent)

El present i futur dels 
nostres aliments i la 
seua producció
→→→ Visita guiada al Museu Comarcal de 
l’Horta Sud a les 18.00 h

Dimecres 16 de novembre de 2022 
19.00H
Teatre Auditori Municipal d’Aldaia
Av. de la Música, 11 (Aldaia)

Alternatives al 
petroli, afrontem la 
crisi energètica 

Activitat
realitzada
——

Dijous 27 de febrer de 2020 — 19.00H 
Castell d’Alaquàs
C/ Pare Guillem, 2 (Alaquàs)

Què fer davant de la 
crisi climàtica?
→→→ Visita guiada al Castell d’Alaquàs a 
les 18.00 h

Activitat
realitzada
——

Dijous 20 d’octubre de 2022 - 19.00H
CSA La Llavor 
Carrer de Sant Just, 11 (Torrent)

Corrents migratòries 
i drets humans

Curs per a la conscienciació 
i la transformació social

Programació

Organitza


