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+ info i inscripcions a www.agullent.es 
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dijous 19:00h ACREDITACIONS
19:30h INAUGURACIÓ JORNADES
19:45h Xerrada “DECONSTRUINT LA DEPENDÈNCIA” 

21:30h  SOPAR de GERMANOR
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divendres 9:00h ACREDITACIONS

9:30h EPL: UNA ESCOLA DE PENSAMENT LLIURE
 

 
10:30h I TAULA D’EXPERIÈNCIES de Vida Independent

 
 
11:30h a 11:45h Pausa-degustació
 
11:45h a 12:45 II TAULA D’EXPERIÈNCIES de Vida Independent
 

 
12:50h TAULA EN COMÚ I DEBAT al voltant de les experiències
 
14:00h DINAR

16:00h CLOWCONCLUSIONS
 

 
16:30h  Taller MUSICOTERÀPIA  per a la CAPACITACIÓ

 

Una altra mirada a la dependència i a les estratègies per tractar-la amb Asun Pié. Ella és 
autora d’un llibre on es trenca amb els models assistencialistes i rehabilitadors i proposa un 
gir copernicà en les maneres de mirar i pensar la diversitat funcional i la dependència.

Llar de Jubilats d’Agullent
Preu: 10€
Cal inscripció prèvia

Amb Juan Carlos Morcillo García, qui treballa des de fa 22 anys tot donant suport a les 
persones  amb discapacitat intel·lectual i a les seues famílies, i aporta el seu saber en entorns  
associatius

“El dret a la vida diària”
Amb un membre de l’Associació de Vida Independent de València (VICOVAL)
“Viure plenament amb una malaltia mental”
Yolanda Hernández Sala, membre d’ADIEM i co-protagonista del documental 
DI-CAPACITADOS

"Vida independent amb suport, un dret per a totes les persones"
Josep Gilabert, coordinador de l’àrea de vida independent amb suport del Trèvol, i Magdalena 
Vega. 
 “Criar amb diversitat” - Chus Guzman, assistent personal infantil

Ermita Sant Vicent Ferrer d’Agullent
Preu: 10€  Cal inscripció prèvia

Espectacle d’humor en el qual recopilarem, mitjançant somriures,  
totes les temàtiques que hagen eixit al llarg de la jornada

A càrrec de Sabina Expósito, músic terapeuta i terapeuta corporal especialitzada en autisme, 
paràlisi cerebral i treball preventiu

Recorda inscriure’t a www.agullent.es!

Exposició
MIRADES DIVERSES
L’experiència quotidiana de la diversitat funcional mitjançant fotografies.
Del 4 al 13 de novembre en diferents comerços i instal·lacions municipals


