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Torna el cicle de debats Visions 5.1
per donar respostes creatives a les
crisis
Impulsada per La Conca 5.1 i el Museu de la Vida Rural, la novena edició
començarà el divendres 6 de maig

Torna el cicle de debats Visions 5.1 per donar respostes creatives a les crisis | Cedida

Donar respostes creatives a les crisis encadenades que vivim. Això és el que persegueix el
cicle de debats Visions 5.1, que torna un any més al Museu de la Vida Rural de la Fundació
Carulla, coorganitzat amb l'associació La Conca 5.1. La seva novena edició s'encetarà el divendres
6 de maig amb el títol ?Ser conscients de la crisi. De la inconsciència a la consciència?.
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El cicle Visions 5.1 es podrà seguir de manera presencial i virtual
El cicle de debats vol ser un punt de trobada, de pensament i de reflexió sobre qüestions
contemporànies que afecten tota la societat per preguntar-se quin és el paper que tenim com a
ciutadans en tots aquests reptes. Els debats seran els divendres i un dissabte a les 19 h, cada
setmana; el primer el 6 de maig i l'últim el 3 de juny. Seran presencials a les instal·lacions del
Museu de la Vida Rural, a l'Espluga de Francolí i també es podran seguir de manera virtual a
través del seu canal de YouTube.
Cada debat comptarà amb la presència de diversos experts sobre camps com poden ser
l'educació, l'antropologia, la mobilitat, l'alimentació o la cultura, que són alhora alguns dels eixos del
cicle. Visions 5.1 té l'objectiu de ser un espai on trobar respostes des de l'activisme quotidià i
fer-ho, també, des de les zones rurals.
El 6 de maig arrencarà Visions 5.1 amb el títol "Ser conscients de la crisi"
El debat que duu per títol «Ser conscients de la crisi. De la inconsciència a la consciència» donarà
el tret de sortida al cicle el 6 de maig. La setmana següent, el 13 de maig, l'emergència climàtica
serà l'element central, el dissabte dia 21 s'abordarà el consum i l'alimentació, el 27 de maig l'art i
la cultura i en la darrera jornada, el 3 de juny, es farà una cloenda amb debat «Respostes
creatives a les crisis».
Alguns dels experts que portaran les seves experiències al Museu de la Vida Rural seran els
antropòlegs Yayo Herrero i Emilio Santiago Muiño, l'ambientòleg Andreu Escrivà, l'escriptora i
investigadora Remedios Zafra, la també investigadora Alicia Valero o la veterinària María
Sánchez, entre d'altres.
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