
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

El projecte Cooperem en la diversitat i el Taller Espot per a Tothom,  Ciutat Vella. 

La finalitat del projecte Cooperem en la Diversitat és  reflexionar, conjuntament amb els joves, 

sobre les situacions que es troben les persones amb diversitat funcional, apropar-nos a les 

situacions quotidianes que viuen al nostre entorn, i dialogant amb elles sobre dificultats, 

oportunitats i altres capacitats que han descobert a partir de la seva discapacitat. 

El projecte es va iniciar l’any 2012. Organitzat inicialment pel Casal de Joves Palau Alós, la 

Comissió de Persones amb Diversitat Funcional del Casc Antic i el Districte de Ciutat Vella, la 

voluntat és treballar en xarxa cercant la col·laboració d’entitats i serveis juvenils i de l’àmbit de 

la diversitat funcional, tant de districte com de ciutat.  

Quan parlem de diversitat funcional, ens referim a les persones que presenten diferents 

capacitats a nivell físic, intel•lectual, sensorial i/o per trastorn mental. 

Donada la diversitat d’orígens de la ciutadania a Ciutat Vella, també relacionem diversitat 

funcional i orígens diversos, i mirem d’apropar-nos a les seves condicions de vida de les 

persones immigrants amb diversitat funcional tant aquí com als seus països d’origen. 

El projecte compta amb diferents tallers i activitats i s’enfoca des del dret als drets, al voltant 

de la celebració, el dia 3 de desembre, del Dia Internacional de les persones amb discapacitat. 

En les Jornades Cooperem en la Diversitat 2015 volem treballar amb els joves i les joves  “La 

teva relació amb el lleure: quin joc li dones en el teu temps d’oci a la decisió, la dignitat, 

l’autonomia, la responsabilitat, les  relacions o la solitud, la solidaritat, la seguretat”. 

Els 2 tallers de la tarda estaran relacionats amb l’esport: un en relació al ciclisme, i l’altra al  

voltant de diferents esports adaptats. 

Aquest any participen en el projecte la Residència Vigatans de la Fundació Apip-Acam, 

l’Associació Sòcio-Cultural Ràdio Nikòsia, l’Associació d’Oci Inclusiu Saräu i l’Associació 

Amputats Sant Jordi (que formen part de la Comissió de persones amb Diversitat Funcional de 

Casc Antic), el Punt JIP de Ciutat Vella, el Centre Ocupacional Sínia, l’Associació per a Joves TEB 

del Raval, els equips de lleure per a adolescents Franja del Raval i del Casc Antic i el Districte de 

Ciutat Vella. 
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Taller: “Esport, esport per a tothom”, dins del projecte Cooperem en la Diversitat  

Data: dimarts 10 de novembre 2015, de 18:00  a 20:00 

Horari: de 18:00 a 20:00 

Lloc: CEM Parc de la Ciutadella 

Presentació: Activitat que proposa la pràctica de diferents esports adaptats, amb la finalitat de 

sensibilitzar als joves del districte sobre la diversitat funcional, apropant-los a la pràctica de 

diferents esports adaptats. Es proposa realitzar un circuït amb 4 estacions. 

Organitzen el taller:  l’Associació Amputats Sant Jordi,  la Residència Vigatans, TEB Raval, CEM 

Parc de la Ciutadella  i la Tècnica IMD a Ciutat Vella, Clara Santamaria. 

Col·laboradors del taller: Francesc Prat, mestre i jugador de Tennis adaptat; Elisabeth Mora, 

professora de Boccia. 

Estacions proposades: 

A.-Tenis adaptat.   

B.- Goalball.  

C.-Boccia. 

D.- Bàsquet Adaptat. 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2015. 


