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El temps, un bé preuat
Parlem-ne!

Districte de
Ciutat Vella

Del 3 al 30 de novembre de 2016 
Casal de Joves Palau Alòs
c. Sant Pere Més Baix, 55



• Parlarem amb els joves de Ciutat Vella del concepte "temps".
• Reflexionarem sobre la diversitat humana i del temps que necessitem per fer les diferents    
  activitats a la vida diària i comunicar-nos positivament. I com la comunicació entre les persones 
  requereix paciència i respecte als diferents ritmes de cadascú.
• Prendrem consciència de com la diversitat funcional suposa destinar més temps en la realització 
  de cada activitat de la vida diària i afecta el ritme de la comunicació.
• Reflexionarem i posarem en valor l’actitud cívica i la disposició de com l’entorn pot augmentar 
  o reduir les diferencies en l’ús del temps. 
• Sota l’enfocament del "dret als drets", Cooperem en la Diversitat té lloc al voltant del 
  Dia Internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra el dia 3 de desembre.

Exposició “El temps, l’accessibilitat i la impressió en 3D”
Del 3 al 30 de novembre 2016. Inauguració: 3 de novembre a les 18.00 h.

• Exposició d’objectes realitzats amb impressores 3D
“La impressió col·laborativa en 3D. Productes de suport per a les persones amb diversitat funcional”
Aquesta exposició mostra el procés creatiu dels objectes realitzats amb impressores 3D i com ajuden en la millora 
de la gestió del temps de la vida quotidiana. A l’exposició es relacionen conceptes com la impressió col·laborativa 
en 3D, els productes de suport, l’accessibilitat i el temps.

Participen a aquesta exposició: Projecte eMotion entre el servei de teràpia ocupacional de Sant Pau i l’Associació Tangencial, 
Cocreació a BAU i Fundació Pere Mitjans i MakerConvent i els Ateneus de Fabricació de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Exposició de pintures i fotografies
Pintures realitzades per participants del Centre Ocupacional Sínia i fotografies realitzades per participants del  
Centre de Dia de Salut Mental de Ciutat Vella.

Visites comentades amb prèvia inscripció dels grups: Inscripcions al Casal de Joves Palau Alòs. T. 93 268 12 24 o per 
correu electrònic a la tècnica de l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat: csantamaria@bcn.cat

Tallers per a adolescents
• Tallers per a adolescents i joves d’instituts de secundària: 

“La percepció del temps, les persones amb diversitat funcional i la solidaritat”
Dos tallers, dimarts 8 de novembre, de 9.30 h a 11.15 h i també d’ 11.30 h a 14.00 h. 
A partir d'un treball de grup i en col·laboració de persones amb diversitat funcional es proposarà explorar les 
diferències i desigualtats que, en relació al temps, es troben les persones amb diversitat funcional i per prendre 
consciència de la importància de respectar el nostre temps i el dels altres, d’acord a les necessitats específiques de 
cada persona.

A càrrec del C. O. Sínia, l’Assoc. Discapacitats Visuals Catalunya, l’Assoc. No Somos Invisibles, Centre de Dia de Salut Mental 
de Ciutat Vella, Fed. ACAPPS, l’Assoc. 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: 
“Treballant l’accessibilitat, el civisme i l’ús del temps”
Dijous 10 de novembre, de 18.00 h a 20.00 h. 
Mostra dels treballs realitzats durant el mes d’octubre pels diferents centres de lleure que participen en la proposta. 
L’alumnat ha estat realitzant una anàlisi creativa de l’accessibilitat a l’entorn del seu centre, reflexionant sobre la 
vinculació entre l’existència o no de barreres i la despesa i el valor del temps, compartint la reflexió amb persones 
amb diversitat funcional.

A càrrec de Franja Raval, l’Assoc. TEB Raval, l’Assoc. Amputats Sant Jordi, la residència Vigatans i del Districte de Ciutat Vella-IMD.

Espai de Diàleg
• Com fer dels casals espais d’oci realment inclusius per a adolescents i joves?
Dimarts 15 de novembre, de les 12.00 h a les 14.00 h.
Treball pràctic al voltant de com fer els casals, esplais i altres espais de lleure educatiu per a adolescents i joves, 
espais realment inclusius per a tothom, també per als nois i noies amb diversitat funcional. 
A càrrec de l'Assoc. O. I. Saräu, el Districte de Ciutat Vella-IMD i membres de la Com. de Persones amb Diversitat Funcional del 
Casc Antic. Amb la col·laboració de l’Escola Lliure el Sol, Casal Joves Palau Alòs, Assoc. Sòcio-Cultural Ràdio Nikòsia i Coop. Aixec. 

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. T. 93 268 12 24 o per correu electrònic a: csantamaria@bcn.cat

Festa de cloenda
• Trobada festiva de dansa, grafiti i música, integrada

Divendres 18 de novembre, de 19.00 h a 22.00 h.
Mostra de diferents propostes de dansa a càrrec de grups de joves del Casal de Joves del Palau Alòs i experiències 
de Danza Integrada, berenar i activitat fotogràfica, mentre l’il·lustrador Kader Hamza de la Fundació Èxit dirigirà un 
grafiti col·lectiu, creant el logo del projecte.
 
A càrrec del Casal de Joves del Palau Alòs i la Comissió de persones amb diversitat funcional del Casc Antic.

Inscripcions a les activitats i sol·licitud d’intèrpret en llengua de signes i/o d’emissores FM a:  
Casal de Joves del Palau Alòs T. 93 268 12 24 o per correu electrònic a: csantamaria@bcn.cat 
Totes les activitats són gratuïtes.
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Organitzen:

cooperemenladiversitat.ravalnet.org


