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Convocatòria taller creatiu al Centre de Migracions de
CEAR a Sueca
L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana - APIV, en col·laboració amb la Comissió d’Ajuda al Refugiat
del País Valencià - CEAR PV, organitzen una convocatòria per a la presentació i impartició d’un taller creatiu al voltant
de la il·lustració adreçat a les a les persones refugiades i/o sol·licitants de protecció internacional residents al Centre
de Migracions de CEAR a Sueca, al mes d’octubre de 2022, dins del marc de les activitats de Baba Kamo. Festival i fira
del llibre il·lustrat 2022.
Amb l’objectiu d’ampliar els públics del festival i tractar d’arribar a diferents col·lectius en risc d’exclusió social o amb
difícil accés a la lectura, Baba Kamo enceta una col·laboració amb diferents associacions cíviques, entitats i projectes
de base social i sense ànim de lucre per tal de desenvolupar als seus espais tot un seguit d’accions prèvies als dies
16, 17 i 18 de desembre de 2022, amb la il·lustració com a ferramenta d’apoderament.
Participació
- Podran participar en aquesta convocatòria tots aquells il·lustradors i il·lustradores majors de 18 anys nascudes o
residents a Espanya que no tinguen cap deute amb APIV, independentment de si en són membres o no.
-Cada il·lustrador/a podrà participar amb una proposta de taller creatiu pensat per a 15 persones màxim i amb una
duració d’una hora i mitja.
Criteris de valoració
Es valoraran positivament aquelles propostes de taller que:
- Posen al centre del seu plantejament l’experiència de les persones participants.
- Afavorisquen que, una vegada finalitzat el taller, puguen seguir desenvolupant-se o replicar-se al centre d’acollida per
part de les persones participants i amb els seus mitjans materials
- S’adeqüen a l’espai, condicions i recursos humans i tècnics
La decisió, consensuada per part de l’organització de Baba Kamo i CEAR PV, serà inapel·lable i el resultat serà
comunicat el 20 d’octubre de 2022.
Dotació econòmica
La dotació econòmica destinada a honoraris, desplaçaments i materials del taller és de 300 euros + IVA.
Sol·licituds
- La proposta de taller s’haurà d’enviar en un únic arxiu en format PDF a info@babakamo.com tot indicant a
l’assumpte del missatge: Participació convocatòria Taller CEAR PV.
- Proposta (màxim tres pàgines): resum de la proposta de taller i necessitats.
Calendari
Sol·licituds: Fins al 13 d’octubre de 2022 a les 23.59 h.
Anunci persona seleccionada: A partir del 20 d’octubre de 2022.
Impartició taller: un dissabte de matí del mes d’octubre (dia a concretar)

Més info i contacte
www.babakamo.com
info@babakamo.com

Dades personals
Les dades personals que ens faciliteu voluntàriament a través del correu electrònic, seran tractades per APIV
– Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana amb domicili en C/ Sant Vicent Màrtir, 24–7 46002
València, que compleix amb les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de
Dades de Caràcter Personal. La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en
la pàgina web en el qual ens heu facilitat les vostres dades.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat
de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, automatitzades, en relació amb les dades objecte del
tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a
apiv@apiv.com. En cas que no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podreu presentar una
reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.
Participar en la convocatòria suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

