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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 (tel. 932 681 224) 
o al correu electrònic  csantamaria@bcn.cat

Col·laboren:

expos ic iONS del cooperem 
Dues mirades sobre la cooperació

taller de teatre 
Passes de la convivència als carrers i places?

“Un espai per a la trobada i el reconeixement” és una exposició 
fotogràfica sobre les activitats realitzades amb adolescents 
i joves de centres de lleure educatiu i de centres oberts, i 
persones amb diversitat funcional d’entitats i serveis de Ciutat 
Vella. L’altra exposició, “Dones, força, canvi” de la Fundació 
Vicente Ferrer, mostra la realitat de set dones de l’Índia i les 
àrees en les que la Fund. Vicente Ferrer treballa. 

La companyia de teatre de l’oprimit Impacta’t presenta 
diferents situacions de conflicte a l’espai públic en què 
es poden trobar les persones amb discapacitat, joves i 
adolescents. S’analitza la presa de posició des de l’acceptació, 
el valor de la diferència, el respecte cap a un mateix i cap als i 
les altres.

Del 5 al 28 de novembre, al Casal de Joves Palau Alòs

19 de novembre de 17.30 a 19.30 h, a l’Institut Miquel Tarradell 

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

espa i  de d iàleg 
Nosaltres no passem, parlem-ne!

Reflexió amb experts sobre convivència a l’espai públic. Parlarem 
sobre quins són els factors que faciliten la convivència en barris 
on hi conviu una gran diversitat de persones i quin paper hi poden 
jugar adolescents, joves i persones amb diversitat funcional. 
En acabar es recolliran les propostes i es gaudirà d’un refrigeri. 

21 de novembre a les 12 h, al Casal de Joves Palau Alòs

LA FE STA DEL COOPEREM 
Visca la festa!

Trobada festiva amb batucada, música inclusiva 
i refrigeri final.  

29 de novembre a les 18 h, al Casal de Joves Palau Alòs

El projecte Cooperem en la Diversitat 2019 ofereix espais  
als i les adolescents, joves i persones amb diversitat funcional
per pensar, debatre i aportar idees perquè 
els nostres espais públics siguin espais privilegiats  
per a la convivència i el respecte entre persones diferents.

Al voltant del 3 de desembre, Dia Internacional dels Drets de les Persones  
amb Discapacitat volem celebrar, trobar-nos i dialogar a l’espai públic!

L ' e s pa i  p ú b l i c  é s  n o s tr e ,  j o v e  i  d i v er scasal de joves
palau alòs

casal de Barri
Folch i torres
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