
VI JORNADA TÈCNICA

COM ES MOSTRA 
I COM S’INTEGRA 
SOCIALMENT  
LA DISCAPACITAT
Trobant estratègies  
per afrontar els reptes  
de la persona davant  
la discapacitat

L’Hospitalet, 
25 de novembre de 2011

Centre Cultural la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1

Inscripció gratuïta
Confirmeu-hi l’assistència per correu 
electrònic: cpdlhospitalet@gmail.com 

O bé als telèfons 93 402 99 24  
o 93 402 94 00 extensió 9262

Es disposarà de traducció simultània al 
llenguatge de signes.

Assistència limitada a l’aforament.

Ho organitzen:
Ajuntament de L’Hospitalet i CPD L’H

Comissió tècnica de professionals que treballen 
en entitats i serveis d’atenció a les persones 
amb discapacitat de L’Hospitalet

La CPD L’H està formada per un grup de 
professionals que es reuneixen a fi d’intercanviar 
coneixements tècnics i bones pràctiques. Es va 
crear per iniciativa dels mateixos professionals 
que treballen en l’atenció de les persones amb 
discapacitat de L’Hospitalet. 

L’any 2003 els professionals vam proposar 
a l’Ajuntament de L’Hospitalet que assumís 
l’organització tècnica d’un seminari anual a la 
ciutat, sota el títol marc de “Trobant estratègies 
per afrontar els reptes de la persona davant 
la discapacitat”. L’Ajuntament no va dubtar a 
donar-nos el suport que necessitàvem, i des de 
llavors mantenim el nostre compromís mutu, 
que, des de l’any 2005, es continua realitzant 
de forma bianual sota el format de Jornada 
tècnica.

1995-2011

Associació Coordinadora de Col·lectius de Disminuïts 
de L’Hospitalet, Associació d’Amputats Sant Jordi, 
Asociación Alpi-AAS, Centro Asistencial en Salud 
Mental Benito Menni (SRC Santa Eulàlia, Hospital de 
dia, CSMA Santa Eulàlia, SRC Polivalent), CET Grupo 
SIFU, Fundació Orienta (CSMIJ Hospitalet, Hospital 
de dia per a adolescents Miralta), EAP B-17, Fundació 
Pere Mitjans, Programa Municipal d’Atenció a les 
Persones amb Discapacitat, Programa Municipal per 
a la Infància i l’Adolescència, SESM-DI Sant Joan de 
Déu, Programa de Salut Mental, SIL Fundació ECOM, 
Unitat de Salut Mental Collblanc de l’ICS

CC la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1. 08906 L’Hospitalet

Tel.: 93 480 71 82
Metro L5: Can Vidalet

Trambaix T1-T2-T3: Ca n’Oliveres
www.labobila.cat
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Parlar de discapacitat és parlar de les persones. 
Així ho reflecteix el lema que sempre encapçala 
la nostra jornada: “Trobant estratègies per 
afrontar els reptes de la persona davant la 
discapacitat”.

Però, de quines persones parlem? Ens referim 
no solament a la persona amb discapacitat, 
sinó també als seus familiars, als professionals 
que treballem en aquest àmbit i a tot el nostre 
entorn, perquè vivim en societat, en relació amb 
altres persones, i tots hi hem d’anar trobant 
noves estratègies.

Amb el guiatge de Marta Allué, reflexionarem 
sobre com es mostra i com s’integra socialment 
la discapacitat; sobre el risc que la discapacitat 
s’abordi com un “problema” que afecta unes 
poques persones, i sobre l’intent de “resoldre’l” 
a partir d’una concepció ideologitzada i obsoleta 
de la deficiència.

La discapacitat, al llarg de la història, ha deixat 
empremtes en moltes àrees de la societat: en la 
literatura, l’arquitectura, la política i, no cal dir-
ho, en l’era de la imatge i de la comunicació. 
També deixa empremtes en la publicitat, el 
cinema, la televisió i, ara, en les xarxes socials 
d’internet. Empremtes que es fixen com  
imatges. Imatges que formen part de l’entorn. 
Entorn on participem tots i totes, que acull a 
tothom.

La taula rodona afegeix a la nostra mirada, la 
mirada d’altres persones, que, des de la seva 
expressió professional, ens parlaran de com 
veuen i “interpreten” la discapacitat.

Esperem que això ens encoratgi a continuar 
treballant per millorar les nostres bones 
pràctiques personals i col·lectives.

CPD L’H

PROGRAMA

9 h Acollida

9.15 h Obertura de la Jornada

A càrrec de M. Dolors Fernández 
i Bosch, tinenta d’alcalde de 
l’Àrea de Benestar i Famílies de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet

9.30 h Ponència marc “Discapacitat i 
 cultura: de la realitat a la imaginació

A càrrec de Marta Allué, doctora 
en antropologia social i cultural
Presentada i moderada per Sònia 
Mosquera, membre de la CPD L’H

10.45 h Col·loqui

11 h Projecció del vídeo Scenemob de la 
 discapacitat. Federació ECOM 

Presentat per Mercè Hernández, 
membre de la CPD L’H

11.15 h Pausa

11.45 h Taula rodona

Moderada per Marc Alegre, periodista 
de Televisió de L’Hospitalet  

i responsable de comunicació de  
La Fageda i La Tavella
Hi intervenen:
Cristina Barbacil, publicitària 
i relacions públiques. Directora  
de comunicació de la Fundació  
Mas Albornà
Frederic Crespo, arquitecte i director 
d’Infraestructures de FIRA 2000
Irene Gálvez, bibliotecària 
i documentalista. Directora de 
la Biblioteca Josep Janés de 
L’Hospitalet
Ignasi Blanch, il·lustrador i professor 
d’il·lustració
Emili Corral, actor, autor i director. 
Associació Cultural Diversitat Teatral

13.15 h Col·loqui

13.30 h Reflexions des de la CPD L’H 
 (presentació audiovisual)

A càrrec d’Esther Fernández, membre 
de la CPD L’H 

13.45 h Cloenda
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La música ambiental serà a càrrec del Grup 
Malagasy Gospel (projecte adreçat a nens 
i adolescents amb discapacitat sensorial).
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