
Programa de suport  

psico social a l’autonomia 

en les situacions de  

discapacitat 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de 

“Si tens un desig tens 
un camí:  

Eines per assolir més 
autonomia” 

Els prejudicis socials o l’excessiu  

èmfasi en els aspectes assistencials  

sovint van en detriment del desenvo-

lupament personal i la inclusió social.  

Cal avançar en concebre la discapa-

citat amb objectiu emancipador, 

afavorint construir la singular manera 

de viure de cadascú. 

 

PRESENTACIÓ 

• 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. 

OBJECTIUS 

 

“Si tens un desig tens un camí: Eines per assolir més autonomia” 



1. Atenció psicològica individual i  

grupal. 

2. Grups de suport a les famílies. 

3. Sessions individuals i grupals per 

afavorir l’inserció laboral. 

4. Tallers organitzats en 

col·laboració amb la Vocalia de  

Diversitat Funcional de l’Associació 

de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 

l’Eixample. 

5. Realització de cinefòrums per a la 

sensibilització social. 

6. Consolidar i ampliar la xarxa de 

treball formada per professionals,  

associacions d'usuaris/àries, associaci-

ons de familiars i entitats cíviques. 

ACTIVITATS 

Persones i famílies en situació de 

discapacitat i/o dependència que 

fan demanda d’ajut per avançar en la 

seva autonomia personal.  

Residents a Barcelona, el Barcelonès i 
el Baix Llobregat. 
 
Per a més informació i consultes  

contacteu amb nosaltres:  

Equip Clínic CIPAIS  

Adreça: C/Aribau 119, 1er-2a, 

08036 Barcelona 

Telf: 93 323 30 28 

Correu-e: info@cipais.cat 

Horari: De dilluns a divendres de  

9 a 15h (atenció telefònica). 

Direcció general del programa:  

Eduard Tàpias, psicòleg Equip CIPAIS. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

Amb la participació de la  

Vocalia de persones amb  
Diversitat Funcional 

 

“Si tens un desig tens un camí: Eines per assolir més autonomia” 


