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M O U -T E !
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c o o p er em  e n  la  d i v er s i tat

expos i c i ó :  El s  sons  v i s i b le s

TALLER: Mou-te creant un logo

la festa del cooperem

espa i  de d iàleg :  NO E STàS SOL ,  MOU F I TXA

Els sons visibles és una exposició fotogràfica accessible, itinerant 
que s’emmarca dins el projecte Música a l’abast, que pretén 
fomentar la igualtat d’oportunitats en les arts així com reconèixer 
el potencial creatiu de les persones. Infants, joves i adults amb 
diversitat funcional participant en activitats musicals. L’exposició és 
un recull de 28 mirades fotografiades d’Ariadna Trias acompanyades 
de textos de Màrius Serra.

Ha començat una nova edició del projecte “ Cooperem en la Diversitat “que 

enguany, sota el títol                                             vol donar volada a iniciatives que  

animin als adolescents, joves i persones amb diversitat funcional a descobrir 

els seus desitjos i a relacionar-se amb els altres, sortint de la zona de confort 

i de la soledat, i eixamplant horitzons, posant-se en moviment a la recerca 

dels altres.

El taller tindrà lloc al Centre Ocupacional Sínia. 
En vàries sessions crearem el logo del projecte Cooperem en la 
Diversitat conjuntament joves i adults, persones amb i sense 
diversitat funcional, tot aprenent el llenguatge dels logos.

Sala d’actes del Casal de Joves Palau Alòs. 
Trobada festiva amb espectacles de dansa i música 
inclusiva i un berenar per finalitzar.

Sala d’actes del Casal de Joves Palau Alòs. 
Presentació de l’il·lustrador, Miquel Gallardo. Coneixerem 
experiències de persones de l’àmbit de la diversitat funcional 
que han pres posició davant la soledat, posant-se en moviment. 
Cercarem bones pràctiques. Debatrem la importància dels 
serveis i entitats del districte per generar espais amables que 
propiciïn  l’encontre. Taula rodona amb experiències en primera 
persona, debat entre especialistes i amb el públic assistent, 
recull de propostes… i refrigeri final.

Del 7 al 30 novembre, Sala d’exposicions Palau Alòs

Primera sessió, el 15 de novembre a les 17.30 h

30 de novembre a les 18 h

29 de novembre a les 18 h

Centre Ocupacional Sínia:  Banys Nous, 16

Casal de Joves Palau Alòs: Sant Pere Més Baix, 55

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes i/o emissores FM poden 
sol·licitar-ho amb 5 dies d’antelació a cada activitat al Casal de Joves. T.: 932 681 224  
o al correu electrònic  csantamaria@bcn.cat

Què et mou? 

Organitzen:

Un cop més, al voltant del 3 de desembre, Dia Internacional dels Drets de 
les Persones amb Discapacitat, volem continuar trobant-nos, dialogant i 
celebrant. Al moviment!

Visites comentades prèvia inscripció dels grups al Casal de Joves Palau 
Alòs T.: 932 681 224  o al correu electrònic: csantamaria@bcn.cat


