
 

 

Associació de Veïns i Veïnes  

de l’Esquerra de l’Eixample 

 

VOCALIA DE  

PERSONES AMB  

DIVERSITAT FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

La vocalia de diversitat funcional de 

l’AVVEE té l’objectiu d’arribar a les 

persones del barri i els seus famili-

ars amb diversitat funcional i en 

situació de dependència, que volen 

incrementar la seva autonomia perso-

nal per tenir un projecte de vida  

propi. 

Volem ser un punt de trobada on 

compartir experiències, aprendre 

junts i sortir enfortits de les situaci-

ons que més ens limiten millorant  

així la qualitat de vida del veïnatge. 

Organitzem trobades, activitats,  

tallers, cinefòrums i col·laborem amb 

equips públics i amb Cipais per  tal 

d’oferir assessorament laboral en la 

recerca de feina i psicològic en els 

malestars quotidians. 

PRESENTACIÓ 

• Incrementar i millorar la xarxa de 
veïns i veïnes. 

• Afavorir l’acceptació de la seva 
situació i de les limitacions que 
comporta. 

• Fer-se un lloc en la família i la  
societat. 

• Assolir autonomia i desenvolupar 
un projecte de vida propi. 

• Transformar els estereotips  
negatius i fomentar els valors 
d’autonomia i diversitat  
funcional.  

• Millorar la qualitat de vida. 

• Compartir espais i experiències 
amb altres persones que es troben 
en situacions similars. 

• Adquirir nous coneixements i 
aprenentatges. 

OBJECTIUS 

 

 



1. Informació i assessorament sobre 

l’ús de les noves tecnologies aplicades 

a la diversitat funcional. 

2. Assessorament laboral. 

3. Organització d’activitats i punts de 

trobada per a veïns i veïnes. 

4. Realització dels tallers: viatjar amb 

diversitat funcional, una mirada de 

l’art i de lectura. 

5. Programació de cinefòrums per a la 

sensibilització social. 

6. Tallers vivencials posant en comú 

situacions de les que s’ha sortit  

enfortit. 

 

PROGRAMACIÓ 

- Persones en situació de diversi-
tat funcional i dependència. 
 
- Familiars de persones en situació 
de diversitat funcional o depen-
dència. 
 

 
 

 

A QUI VA DIRIGIT 

 

 

Per a més informació i consultes pot  
posar-se en contacte amb nosaltres:  
 
Adreça: Carrer Calàbria, 262   
 
Telèfon: 93 453 28 79 / 666 716 291. 
 
Correu-e:  vodisee@gmail.com  

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 
13h i de 17 a 20h. 
 
Persones de contacte:  
Montserrat Roma, Angelina Ramiro i  
Irene Beltran 
 
 
 

CONTACTE 

Programa SPAD 

Col·laboració amb: 


