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2020
Quatre ratlles
Hem començat 2020 i tornem a
l’activa quotidianitat en el
nostre Centre Públic de
formació de persones adultes
de Torrent; recuperen la
dinàmica que ens caracteritza, i
que posa de manifest que som
un espai viu, actiu i ple de
dinamisme.
La proposta d’activitats d’aula
oberta del trimestre que ara
comença és també dinàmica, i
una mostra de la mateixa està
arreplegada en aquestes
pàgines: visita al Museu de
Ceràmica de Manises; concert
de campanes al Micalet de la
Seu a València; teatre amb The
Living Room, un show
improvisat i participatiu en
anglès; campanya solidària en
favor del poble sahrauí, xerrada
sobre la situació del Sàhara;
projecció comentada de la
pel·lícula Toc Toc, activitat de
primer cicle de formació bàsica;
concert didàctic sobre la
historia de l’òpera; concert de
Capella de Ministrers a
l’Auditori de Torrent amb
l’excel·lent proposta sobre la
Ruta de la Seda… I dins de
molt poc començarem amb les
activitats de Carnestoltes, que
culminaran el proper dia 21 de
febrer, quan celebrarem, com
sempre, les Carnestoltes de
l’Escola d’Adults de Torrent.

24 de enero,
DÍA INTERNACIONAL
DE LA
EDUCACIÓN
La educación es un derecho
humano, un bien público y una
responsabilidad colectiva.
La Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el 24 de
enero como Día Internacional de la
Educación, en celebración del papel
que la educación desempeña en la
paz y el desarrollo.
Sin una educación de calidad,
inclusiva y equitativa para todos y
todas y de oportunidades de
aprendizaje a lo largo de toda la
vida, los países no lograrán alcanzar
la igualdad de género ni romper el
ciclo de pobreza que deja rezagados
a millones de niños, jóvenes y
adultos.
En la actualidad, 262 millones de
niños y jóvenes siguen sin estar
escolarizados en el mundo, 617
millones de niños y adolescentes no
pueden leer ni manejan los
rudimentos del cálculo; menos del
40 por ciento de las niñas de
muchos países en desarrollo
completan los estudios de
secundaria básica y unos 4 millones
de niños y jóvenes refugiados no
pueden asistir a la escuela. El 24 de
enero se reafirma el papel de la
educación como derecho humano
fundamental y como un bien público,
y se ponen de relieve los numerosos
medios por los que el aprendizaje
conduce al empoderamiento de los
pueblos, a la preservación del
planeta, a construir la prosperidad y
a promover la paz.

El 25 de septiembre de 2015, los
líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una nueva
agenda mundial de desarrollo
sostenible (la Agenda 2030). Cada
uno de los 17 objetivos propuestos
tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos años.
Para alcanzar estas metas, todo el
mundo tiene que hacer su parte: los
gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil y las personas a título
individual, todos y todas.
La Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO),
junto con otras instancias mundiales,
gobiernos y organizaciones sociales,
organizó en 2015 el Foro Mundial
sobre la Educación 2015 en Incheon
(República de Corea). Más de 1.600
partic ipantes de 160 países,
aprobaron la Declaración de Incheon
para la Educación 2030, en la que se
insta
a
alcanzar en
todos
los
países una
educación
inclusiva,
equitativa y
de calidad
y
u n
aprendizaje
a lo largo
de la vida
para todos
y
para
todas.

Refranyer: Als darrers de gener una hora més, i, si es compta bé, una i mitja també
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Caravana solidària amb
el poble sahrauí...
Un any més es posa en marxa la Caravana per la Pau al Sàhara, amb la finalitat
d’enviar ajuda humanitària als Campaments de Refugiats
Sahrauís. La Federació d'Associacions de Solidaritat amb
el Poble Sahrauí de la Comunitat Valenciana és l'organització no governamental que coordina la Caravana per la
Pau, juntament amb la Delegació Sahrauí a la Comunitat
Valenciana i la Mitja Lluna Roja sahrauí a la contrapart
l
o
c
a
l
.
El Sàhara Occidental va ser colònia espanyola durant
cent anys i el 1975, Espanya, ignorant el mandat de l'ONU, que demanava un referèndum en el qual el poble
sahrauí decidís el seu futur, va abandonar el territori del
Sàhara Occidental. Es va signar un acord amb el Marroc i
Mauritània, pel qual es repartien el territori. Avui, després
de 45 anys, el procés de descolonització segueix inacabat, el territori està ocupat pel Marroc i la seua població
dividida entre l'exili i l'ocupació. I al voltant de 200.000
sahrauís sobreviuen en els campaments.
La població refugiada sahrauí depèn de l'Ajuda i Cooperació Internacional; a hores d'ara no es pot parlar d'una
situació de seguretat alimentària ja que no està garantit
l'accés de tota la població als aliments necessaris i en
quantitat suficient per tenir una vida saludable.

La població refugiada rep ajuda del Programa d'Alimentació Mundial (PAM), a través d'ACNUR, però des de
2008, la minva anual s'ha incrementat i ha desencadenat una situació extremadament difícil per a la població
refugiada sahrauí, amb augment considerable d'anèmies i malalties greus en els sectors de la població més
vulnerable. La zona inhòspita del desert de Tindouf no
facilita el cultiu i desenvolupament agrícola, agreujant el
problema.
La Caravana per la Pau consisteix en la recollida de
ARRÒS, SUCRE I LLEGUMS SEQUES, per contribuir a
la cistella bàsica alimentària en quantitat mínima per
proveir la població. Aquest any també s'enviaran aliments específics per a la Població celíaca. Aproximadament esperem rebre aquest any entre 50 i 60 tones d'ajuda. L'ajuda humanitària sortirà als campaments de
refugiats sahrauís, des del port d'Alacant fins al port de
Oran a Algèria, on seran recollits per la Mitja Lluna Roja
Sahrauí. L'enviament es durà a terme entre la segona
quinzena de febrer i la primera de Març de 2020.
El Centre Públic de Formació de Persones Adultes
de Torrent i la seua associació d'alumnat participem
un any més amb la CARAVANA PER LA PAU 2020 i
del 14 al 31 de gener arreplegarà aliments per posteriorment enviar-los als campaments sahrauís. També tornarem a fer-ne una xerrada divulgativa per tal de que
prenguem consciència d’aquesta injusta situació.
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Aula
Oberta

No et perdes…
Les properes

activitats...
La proposta d’activitats formatives d’Aula
Oberta en aquest segon trimestre del curs
és ben ampla i diversa. Vos animem a participar en totes elles, sempre des de la
idea de que la formació permanent deu
abastar espais amples i diversos.
Les dues propostes que us anunciem en
aquesta pàgina van dirigides, una a tot
l’alumnat del Centre (Erase una vez... la
ópera) i l’altra a l’alumnat que cursa anglès o que té coneixements d’aquesta llengua (The living Room, teatre en anglès).

Carnestoltes
2020...
21 de febrer.
Prepara ja
la teua
disfressa!!!
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ÚLTIMA
Aula
Oberta

No et perdes…
Les properes activitats...

Carnestoltes 2020 - 21 de febrer
Prepara ja la teua disfressa!!!
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