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Projecte: COOPEREM EN LA DIVERSITAT 2014 

Temàtica: L’autoafirmació en el lleure: decidir sobre el que volem i el 
que no. 

De l’11 de novembre  al 4 de desembre. 
Casal de Joves Palau Alòs, c/ Sant Pere més Baix, 55, Ciutat Vella. 

Presentació:  

Enguany volem parlar amb els joves de Ciutat Vella sobre la necessitat i el dret de tots 
nosaltres a comunicar-nos des de la nostra única i original forma de ser, sentir i 
pensar, apropant-nos de forma tranquil·la a nosaltres mateixos, a partir de la diversitat 
de cada un (diversitat sexual, diversitat funcional, diversitat d’orígens,...).  

Alhora, volem debatre sobre com tenir recursos personals per poder, de forma 
empàtica amb els altres, expressar les nostres opinions, decisions, emocions, 
sentiments, especialment davant del grup d’amics.  

En aquesta línia volem continuar treballant sobre el dret a establir relacions afectives 
i a gaudir de la pròpia sexualitat des de la diversitat, aportant noves oportunitats des 
de la diferència i des del  respecte a la dignitat de cada un de nosaltres. 

Així novament volem  reflexionar i sensibilitzar sobre la diversitat funcional des de 
l’enfocament del “dret als drets”, al voltant 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 
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ACTIVITATS: 
 
Exposició fotogràfica “Cooperem en la Diversitat” 

Del dimarts 11 de novembre a dijous 4 de desembre.   

• Exposició  

“CAPACITATS”, de ASPAYM Catalunya. Reportatge realitzat per la fotògrafa Núria Prieto. Vol 
ser una contribució en la lluita per una societat que reconegui i respecti els drets de  les dones i 
el homes amb diversitat funcional com a éssers sexuats, feliços i amb capacitat de desenvolupar-
se plenament.  

“DONADORA D’AMOR”, de ASPAYM Catalunya. Reportatge fotogràfic realitzat per Simone 
Cerio. Mostra el viatge d’un jove de 27 anys i afectat d’espina bífida, cap a l’encontre amb Debora, 

dins la campanya “Love Givers” per regular la professió d'assistent sexual a Itàlia. 

Poemes “Fusió d’Ànimes” de Maria Clemente Martori. 

Inauguració: dimarts 11 de novembre a les 18:30 

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. 

Tallers per a adolescents i  joves: “En el lleure o de marxa, aprèn a estimar-
te: pots decidir”. 

Dimarts 18 de novembre, de 10h a 12h dirigits a grups d’Instituts de secundària. 

Dimarts 18 de novembre, de 18h a 20h dirigits a grups de lleure. 

•Com tenir recursos personals per poder, de forma empàtica, defensar la teva decisió en el teu 
grup. Parlarem, des d’experiències en primera persona, de situacions que es donen en els grups 
i en temps d’oci: relacions abusives, conduccions poc segures (els skates, les bicis, les motos, 
els cotxes).   
• Diàleg obert  i experiències personals de persones amb diversitat funcional. 

A càrrec de Residència Vigatans,  Associació Amputats Sant Jordi, veïns de la Comissió de 
persones amb disCapacitats del Casc Antic, equip Franja Raval i projecte Canviem-ho, del 
Programa Dona de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Tallers per a adolescents i joves: “Aprèn a conèixer-te i a afirmar-te en les 

relacions personals, des de la teva diversitat”.  

Dimarts 25 de novembre, de 10h a 12h dirigits a grups d’Instituts de secundària. 

Dimarts 25 de novembre, de 18h a 20h, dirigits a grups de lleure. 

• Activitat sobre com apropar-nos de forma tranquil·la al que sento sabent que som diversos en 
formes d’atracció, en diversitat sexual, en diversitat funcional, en diversitat d’orígens. I des del 
respecte a nosaltres i a les nostres capacitats, relacionar-nos amb els altres. 
• Diàleg obert  i experiències personals de persones amb diversitat funcional. 

A càrrec de: l’Associació per a Joves  TEB, Centre Ocupacional Sínia, Associació Socio-cultural 
Ràdio Nikòsia.  

Espai de Diàleg :“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 27 de novembre, a les 10h 

La finalitat és compartir experiències i coneixements per millorar la protecció del dret a la sexo-
afectivitat de les persones que presenten diversitat funcional i al llarg de la vida, fent especial 
èmfasi en les relacions afectives-sexuals dels joves, i de la seva expressió i acompanyament 
en els espais de lleure inclusius i/o específics. 

A càrrec de la Comissió de persones amb diversitat funcional del Casc Antic,Associació d’Oci 
Inclusiu Saräu i Casal de Joves Palau Alós. 

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. Telèfon: 93 268 12 24. 

Festa de cloenda: Teatre social i Dansa Integrada al Palau Alòs 

Divendres 28 de novembre, de 18:00h a 21:00h  

• Obra de Teatre “Ella”, de 18:00 a 19:30h 
ELLA és un muntatge de la Companyia Brots, sorgida del taller de teatre de Pallapupas i Ràdio 
Nikòsia, que explica la història d’una jove, el diagnòstic de la qual l’hi impedirà assolir el seu 
millor desig: fer teatre. 

• Dansa Integrada conjuntament amb joves del districte, de 19:30 a 20:30h 
Proposta del Grup de Dansa - Teatre Liant la Troca, treballant conjuntament  amb joves del 
districte. 

A càrrec del Casal de Joves del Palau Alós i dels equips Franja. 

 


