
MAIG,  
mes dedicat a  
les persones amb  
DISCAPACITAT

PROGRAMACIÓ 
de les jornades

Del 3 al 7 de maig
Tallers de cuina amb productes de 
proximitat, a càrrec de Associació 
Fenòmens i Centre Ocupacional IVASS 
El Maestrat. Participació concertada. 

Del 10 al 23 de maig
Exposició de mandales «L’art sana»: 
monogràfic creatiu de l’artista Joan 
Querol Ciurana. Lloc: Seu Associació 
AFANIAS. 

Exposició fotogràfica amb murals «Una 
ullada al passat». Lloc: Centre de Dia i 
Residència El Collet.

Exposició de mandales «Expressem 
amb colors», a càrrec dels autors i 
les autores de la Residència Sant 
Francesc. Lloc: Residència Sant 
Francesc.

Divendres, 14 de maig
10:00 h Lectura i entrega de premis a 
les obres guanyadores del Concurs de 
Literatura CO El Maestrat. Exposició 
virtual. Lloc: Centre Ocupacional IVASS 
El Maestrat.

18:00 h Xarrada en línia «Plaer sense 
barreres: sexualitat en persones amb 
discapacitat», destinada als familiars, 
a càrrec de la Dra. Esther Sánchez 
Raja, presidenta de l’Associació 
Nacional de Salut Sexual i Discapacitat 
ANSSYD. També s’emetrà en directe a 
la Sala de Premsa del Mucbe. Caldrà 
inscripció prèvia abans del 12 de 
maig als Serveis Socials (abeltrana@
ajuntamentdebenicarlo.org o  
964 473 968).

Del 18 de maig al 22 de maig
Jornades d’esport adaptat, a càrrec 
de COCEMFE Baix Maestrat, Centre 
de Dia i Residència El Collet, Centre 
Ocupacional IVASS El Maestrat, 
Associació Fenòmens i Residència Sant 
Francesc. Participació concertada. 

Divendres, 21 de maig
15:00 h Entrega de premis del 
Concurs de Fotografia «Avui per 
mi, demà potser per tu: barreres 
arquitectòniques i bones pràctiques», 
a càrrec de COCEMFE Baix Maestrat. 
Concurs destinat a l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO de Benicarló, Vinaròs i Peníscola. 
Lloc: centres participants. 

18:00 h Xarrada en línia «Sexualitat 
en persones afectades d’esclerosi 
múltiple», a càrrec de la Dra. 
Esther Sánchez Raja, presidenta de 
l’Associació Nacional de Salut Sexual i 
Discapacitat ANSSYD.  També s’emetrà 
en directe a la Sala de Premsa del 
Mucbe. Caldrà inscripció prèvia abans 
del 19 de maig als Serveis Socials 
(abeltrana@ajuntamentdebenicarlo.
org o 964 473 968).

Divendres, 4 de juny
12:00 h Presentació del vídeo de les 
jornades «Maig, mes dedicades a les 
persones amb discapacitat» per les 
xarxes socials de l’Ajuntament de 
Benicarló.

Dissabte 12 i diumenge 13 de 
juny
20:00 h Representació teatral El 
Muro. Sinopsi: peça teatral que narra 
amb clau còmica i reivindicativa 
la quotidianitat de la vida de vuit 
persones durant la pandèmia de la 
covid-19, retratant circumstàncies, 
moments, emocions, sentiments i 
anècdotes que invitaran el públic a 
la reflexió. Lloc: Jardins del Mucbe. 
Donatiu: 10 €. Recollida d’entrades: Seu 
Associació AFANIAS. Places limitades. 
Organitza: Associació AFANIAS.

Activitats promogudes per la Taula 
de Discapacitat

BENICARLÓ,  
CIUTAT DE 
VALORS
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