Els adolescents, joves i les persones amb diversitat funcional de Ciutat Vella celebrem que
ja fa 5 anys que cada novembre ens trobem per participar en el projecte Cooperem en la
Diversitat, establint ponts, trencant barreres.
Durant tots aquests anys hem gaudit d’activitats relacionades amb la cooperació, la
comunicació, l’afectivitat, la dignitat, l’autonomia, la responsabilitat, les relacions, la
solidaritat, la inclusió...
I un cop més, al voltant del 3 de desembre, Dia Internacional dels Drets de les Persones
amb Discapacitat, volem continuar dialogant i creuant mirades en relació a la diversitat
funcional, apropant-nos a les situacions quotidianes del nostre entorn i promovent una
reﬂexió personal i un posicionament que ens ajudin a obrir més portes. Per molts anys!

Exposició.

5 anys junts, trencant barreres!

De l’1 al 30 de novembre al Casal de Joves Palau Alòs. Inauguració: 2 de novembre a les 18 h.
Aquesta exposició mostra les activitats realitzades en les anteriors edicions del projecte Cooperem
en la Diversitat, de Ciutat Vella, a partir de material fotogràﬁc i vídeos.
Visites comentades prèvia inscripció al Casal de Joves Palau Alòs.

Tallers per a adolescents i joves d’instituts de secundària.

Disco Alòs: La percepció del temps, les persones amb diversitat funcional
i la solidaritat

2 tallers: 14 de novembre, de 9.30 a 11.15 h i també, de 11.30 a 14 h al Casal de Joves P. Alòs.
L’alumnat passa per 5 sales pròpies d’una discoteca, repartides per l’ediﬁci i treballa temes tractats
en les 5 primeres edicions del projecte: masculinitats i conductes de risc, consum responsable, les
xarxes socials, relacions afectives i diversitat, el respecte pel propi temps i pel que necessita l’altre,
les relacions afectives i la cura i estima d’un mateix.
A càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la residència de
persones amb discapacitat física Vigatans de la Fundació APIP-ACAM, l’Associació d’Oci Inclusiu Saräu, el Casal de
Joves del Palau Alòs i el Districte de Ciutat Vella-IMD.

Tallers per a adolescents i joves de casals, franges i centres de lleure.

El Joc de Rol de Sínia, col·laborant cap a l’accessibilitat universal

Dimarts 14, dijous 16 i dimarts 28 de novembre, de 18 a 20 h al Centre Ocupacional Sínia,
Casal de Joves Palau Alòs i diversos espais de producció en 3D.
A partir del Joc de Rol del Centre Ocupacional Sínia, adaptat als adolescents de les Franges de
districte, obrirem un diàleg conjunt i un espai de co-creació de millores tècniques per a persones
amb diversitat funcional, a partir de la impressió en 3D. Tindrà una durada de quatre sessions, tres
col·lectives i una per entitats/grup, amb el suport del Centre Cívic del Convent de Sant Agustí.
A càrrec del Centre Ocupacional Sínia, Franja Raval, Colectic, Franja Pati Llimona, Franja Convent de Sant Agustí,
Franja Barceloneta, MakerConvent del Centre Cívic Convent de Sant Agustí i del Districte de Ciutat Vella.

Espai de Diàleg.

Experiències d’èxit en la inclusió en el lleure als nostres barris.
Celebrant els encerts, cercant claus per la millora.
Dimarts 21 de novembre de 12 a 14 h al Casal de Joves Palau Alòs.

Coneixerem 3 experiències d’èxit d’inclusió a infants i joves amb diversitat funcional als nostres
casals, esplais i caus, i en projectes de cooperació internacional, explicades pels seus protagonistes.
Posteriorment, i en taula rodona, tècnics de serveis especialistes debatran quins són els factors
d’èxit i quins aspectes cal continuar treballant per aconseguir espais realment inclusius per a tothom,
també per als nois i noies amb diversitat funcional.
A càrrec de Franja Raval, Servei Civil Internacional, Equip d’Atenció Pedagògica de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil de Ciutat Vella i el Districte de Ciutat Vella.

Festa de cloenda.

5 anys junts, trencant barreres, obrint portes!

Divendres 24 de novembre, de 18 h a 21 h al Casal de Joves Palau Alòs.
Batucades, a càrrec del grup de batucada del TEB Barcelona i joves del Casal de Joves del Palau
Alòs, vídeo dels tallers de tarda Cooperem 2017, obra de teatre del club de joves AIXEC i música del
grup Clams, berenar i activitat fotogràﬁca, conduït pel mag Salvasalva.
A càrrec del Casal de Joves P. Alòs, l’Associació d’Oci Inclusiu Saräu, l’Associació Amputats Sant Jordi i el Districte de Ciutat Vella.

Inscripcions gratuïtes! Apunta’t al Casal de Joves Palau Alòs!

c. Sant Pere Més Baix, 55. T. 932 681 224. Mail: csantamaria@bcn.cat
Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes i/o emissores FM
poden sol·licitar-ho amb 5 dies d’antelació al Casal de Joves Palau Alòs.
Organitzen:

