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Projecte: COOPEREM EN LA DIVERSITAT 2013 
Temàtica: Comunicació, afectivitat, sexualitat i joves 
 
Del 28 d’octubre  al 3 de desembre 
Casal de Joves Palau Alòs, c/ Sant Pere més Baix, 55, Ciutat Vella 

 

Presentació:  
 
Enguany volem parlar obertament amb els joves de Ciutat Vella sobre la necessitat i el 
dret de tots nosaltres a comunicar-nos i a establir relacions afectives, a expressar 
les emocions  tal com les sentim i sobre el dret a gaudir de la pròpia sexualitat des 
de la diversitat de cada un de nosaltres, diversitat funcional, diversitat d’orígens, ... 
Volem  aportar noves oportunitats des de la diferència, des del  respecte a la dignitat de 
cada un de nosaltres. 
 
Així novament volem  reflexionar per sensibilitzar-nos sobre les persones amb diversitat 
funcional al món des de l’enfocament del “dret als drets”, al voltant de la celebració 
del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra el dia 3 de 
desembre,  
 
Inscripcions per a cada activitat: Casal de Joves Palau Alòs. Telèfon: 93 268 12 24. 

Les persones que necessitin emissores FM poden sol·licitar-ho amb 5 dies 

d’antelació al Casal de Joves. Telèfon: 93 268 12 24. 

Totes les activitats són gratuïtes 

 

 
 

ACTIVITATS: 
 
Exposició fotogràfica “Cooperem en la Diversitat” 
 
Del dilluns 28 d’octubre a dimarts 3 de desembre.   
inauguració: dilluns 28, a les 17h 
 
• Exposició SENTIM, del Centre Ocupacional Sínia, amb material fotogràfic i vídeo,  al voltant 
de la capacitat de sentir i establir i expressar relacions afectivo-sexuals de les persones amb 
diversitat funcional. 
 
Visites comentades prèvia inscripció dels grups, un o dos cops per setmana. 
 
Inscripcions per a visites comentades: Casal de Joves Palau Alòs. Telèfon: 93 268 12 24. 
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PUNT JIP “Quinzena a la sensibilització en relació a la diversitat 
funcional” 
 
Del dilluns 4 de novembre al divendres15 
 
• Activitats de sensibilització al pati dels IES  
• Concurs de fotografies: “barreres i no barreres als carrers del districte”. Entrega de premis al 
Cine-Fòrum. 
 
A càrrec de: Punt JIP als IES del Districte 
 
 

Projecte “Ràdio Alòs” i taller d’audiovisuals 
• Ràdio Alòs juntament amb el taller d’audiovisuals del Casal, realitzaran, durant el mes 
d’octubre, entrevistes i fotografies  a entitats i testimonis de l’àmbit de la discapacitat i a 
testimonis sobre  les temàtiques del Projecte. Per finalitzar s’elaborarà un document que 
recollirà fotos i un vídeo de les activitats realitzades amb els joves. 
Horari: els dimecres, de 17.30h a 19.30h, a partir de 02/10/2013 
 
A càrrec de:Casal de Joves Palau Alòs i Associació Sòcio-Cultural Ràdio Nikòsia 
 
 

Tallers per a joves: “Jo sento, tu també. Junts ens  comuniquem des de  la 

diversitat. Comunicació, relacions afectives, sexualitat i  diversitat”.  
 
Dimarts 19 de novembre, de 10h a 12h dirigits a grups d’IES. 
 
Dimarts 19 de novembre, de 18h a 20h dirigits a grups de lleure. 
 
• Activitats sobre la comunicació, relacions afectives i sexuals satisfactòries entre les persones 
diverses, especialment de les persones amb diversitat funcional: mites i prejudicis. 
• Diàleg obert  i experiències personals de persones amb diversitat funcional. 
 
A càrrec de: Residència Vigatans, Centre Ocupacional Sínia, Associació Saräu, Associació 
Amputats Sant Jordi i veïns de la Comissió de persones amb disCapacitats del Casc Antic. 
 
 

Tallers per a joves: “Noves tecnologies, relacions afectives i la diversitat. Com 

fer-ne un ús positiu i segur?”  
 
Dijous 21 de novembre, de 18h a 20h, dirigits a grups de lleure. 
 
•Avantatges de les noves tecnologies i les xarxes socials,  per a tothom i, a les persones amb 
diversitat funcional. Com protegir-se dels possibles perills. 
• Mostrar recursos específics de l’àmbit de la diversitat funcional positius i d’ús per a tothom. 
 
A càrrec de l’Associació per a Joves  TEB, amb la col·laboració de la Comissió de Persones 
amb disCapacitats del Casc Antic. 
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Taula Rodona :“Les relacions afectivo-sexuals dels joves, centrant-
nos en la situació de les joves i els joves amb diversitat funcional en 
espais de lleure inclusius i/o específics” 
 
Dijous 28 de novembre, a les 12h 
 
Presentació i conducció de la taula: Chelo Garcia, treballadora social del PASSIR de Ciutat 
Vella (Programa d’Atenció a la Salut Sexual I Reproductiva Ciutat Vella) 
 
Ponents: 
• Pepita Cabiscol Pujol, Cap del Servei d’Atenció a les Persones amb Discapacitat 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i Alícia Pérez Iturriaga, directora Tècnica de la 
Residència Vigatans de grans discapacitats físics (Fundació Apip Acam). 
• Gemma Deulofeu, Psicòloga i sexòloga d’ASPANIN (Associació pro persones amb 
discapacitat intel·lectual) 
• Edgar Vinyals, President de l’Associació Oci Inclusiu Saräu 
 
 

 
 
 
Cinefòrum i Festa de Cloenda al Palau Alòs 
Divendres 29 de novembre, de 18:00h a 22:00h  
 

• Cinefòrum amb entrega de premis del Concurs de fotografia, de 18-20h 
Títol a determinar: 
A càrrec de l’Associació Sòcio-cultural Ràdio Nikòsia, Saräu i Activament. 
 
 

• Festa de Cloenda, de 20-22h 
A càrrec del Casal de Joves del Palau Alós i dels equips Franja. 
 


