
 T’has posat mai al lloc d’una persona 
amb discapacitat o diversitat funcional? 

Posa’t a la nostra pell i coneix les dificultats amb 
què ens trobem en el nostre dia a dia. 

Nosaltres t’apropem a la nostra realitat.

POSA'T A LA 
MEVA PELL

Jornades matinals de 
sensibilització i inclusió 

de les discapacitats
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POSA’T A LA MEVA PELL
Jornades matinals de sensibilització i inclusió de les discapacitats
T’has posat mai al lloc d’una persona amb discapacitat o diversitat funcional? 
Posa’t a la nostra pell i coneix les dificultats amb què ens trobem en el nostre dia a 
dia. Nosaltres t’apropem a la nostra realitat.

 
 Dissabte 28 de maig a la plaça Font Lluminosa de 10h a 12h

 •Grup MIFAS
Ens mourem pel centre de la ciutat amb cadira de rodes, descobrirem a quins 
establiments podem accedir i aprendrem, de la mà de persones amb discapacitat, com 
això condiciona el seu dia a dia. A través d’aquesta experiència, tindràs l’oportunitat de 
viure en primera persona, quines són les barreres amb què es troba una persona amb 
discapacitat física.

 •Isom i Centre de Lleure El Dofí
Farem reviure  el dia a dia d’una persona amb TEA, i de les persones amb diversitat 
funcional, ja sigui a nivell d'àmbit sensorial, com de desenvolupament.

 Dissabte 4 de juny a la placeta baixa de la Rambla de 10h a 12h

 •ONCE
Com viuen les persones cegues? Descobreix com és d’important el Braille, la tecnologia i 
la mobilitat en el dia a dia de les persones amb discapacitat visual. 
L’activitat planteja 2 blocs: 

 Bloc 1. 
 •Es mostrarà com funciona el sistema de lecto-escriptura Braille, i s’exposarà  
    com s’utilitza la tecnologia d’una forma adaptada. 
 •Circuit de mobilitat: A través d’un circuit, es podrà experimentar com es mouen  
   pel carrer les persones cegues, tot practicant la tècnica guia o la mobilitat amb bastó. 

 Bloc 2
 •Cursa a cegues: Per un determinat recorregut, es realitzarà una cursa a 
 cegues. Tal com es practica a l’atletisme, la persona cega (o en aquest cas, amb 
 antifaç) anirà acompanyada d’un guia per córrer (o caminar) durant el trajecte marcat. 

 •Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques
L’objectiu és que les persones puguin entendre una petita part de les dificultats que 
genera tenir un patiment psicològic en la gestió de la pròpia vida i els reptes que cada 
dia superen les persones que els pateixen.
En aquesta sessió reproduirem només una part de les sensacions que tenen les 
persones amb al·lucinacions acústiques i les dificultats que generen les veus quan estan 
actives. 

Els assistents tindran accés a uns auriculars amb un missatge gravat i al mateix temps 
tindran una conversa, si és possible amb treballadors i usuaris dels clubs socials. O bé 
hauran de jugar a un memory o a l’uno. Volem controlar si augmenta la dificultat en 
desenvolupar l’acció a mesura que augmenta la intensitat de les veus i el missatge.

 Dissabte 11 de juny a la plaça Catalunya de 9h a 13h

 •Associació de malalts d’Alzheimer i Família
L'alzheimer ens anirà "descartant" episodis de la nostra vida, qui hem sigut, què hem 
viscut, a qui hem estimat i amb qui hem compartit. A través d'un joc de cartes en el que 
anem perdent bocins de la nostra història podem prendre consciència del seu valor i el 
buit i indefensió que deixa aquesta pèrdua. 

 Dimecres 15 de juny a les 19h a l’auditori del convent dels Caputxins

 •Fundació Tutelar de l’Empordà
Què és una fundació? Què es treballa? Com es treballa? Com s’inicia el 
procediment? Preguntes que tindran respostes aquest dia mitjançant el 
visionat d’un petit vídeo on s’exposen totes aquestes qüestions, seguit d’una 
ronda de preguntes.

Cloenda amb la participació de totes les entitats Grup Mifas, ISOM, Centre de 
Lleure El Dofí, ONCE, Associació Família i Salut Mental, Associació de malalts 
d’Alzheimer i Família (AMA) i Fundació Tutelar de l’Empordà.
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