Reivindicacions a ritme de rap: volem treballar, volem
avançar, volem aprendre, volem somiar.
Maig 2022

LA XIX FESTA PER UNA SOCIETAT
INCLUSIVA AL GARRAF TORNA AMB
FORÇA A LA PRESENCIALITAT DESPRÉS DE
DOS ANYS DE PANDÈMIA.

El passat dissabte 21 de maig el
Programa Timol va participar en la
XIX Festa per una Societat
Inclusiva al municipi de Cubelles.
Una Festa consolidada i que
després de dos anys de pandèmia
ha tornat a la presencialitat.
La Festa busca sensibilitzar
l’opinió pública sobre la realitat de
la inclusió social dels infants, joves
i adults amb discapacitat, que
encara està lluny d’haver-se
assolit malgrat tots els avanços
que hi ha hagut en els últims
trenta anys.

Destacar el Photocall com a última
proba de la gimcana de jocs, que
ha estat dissenyat pel Miquel
Fuentes Vallés, participant del
Programa Timol i que ha coordinat
l’equip artístic, format pel Manuel
Gálvez López i la Marina Povedano
que també hem tingut la
Montilla.
col·laboració de l’Escola i
Conservatori Municipal de Música Un cop més, la Festa per una
Vilanova i la Geltrú, amb els Societat Inclusiva al Garraf ha
arranjaments i gravació per part estat un èxit i un cop més,
de l’Eloi Fuguet Surroca i la evidencia que falta molt camí per
coordinació i suport de la Cristina recórrer en l’assoliment d’una
Boixadera Ibern.
societat justa en la que ningú hagi
“Suport per treballar a l’empresa
ordinària i per poder crear el propi
projecte de vida. Finançament
estable pels serveis de suport a la
inclusió,
xarxa
de
suport
comunitari, ajudes al lloguer i
habitatge social” són algunes de
les reivindicacions fetes pels
participants del Timol amb aquest
rap que podeu escoltar en l’enllaç.

Un equip de voluntariat del Timol
van gestionar una de les més de 30
activitats que ofereix la Festa. Els
responsables
del
Jocs
sobredimensionats van fer visible
que estan capacitats, com tothom, Reivindicacions que coincideixen
per assumir responsabilitats.
amb el parlament de la madrina de
la Festa, la Joana Massó
També com cada any, des del
Rodríguez, artista, dissenyadora i
2007, un grup de participants del
investigadora de distòpies socials:
programa han creat el seu
“No existeix dualitat, parlem de
parlament. Aquesta vegada a
necessitats humanes. Tenim dret a
ritme d’un rap, escrit per ells i
tenir somnis propis i estructurar
arranjat pel músic Tòfol Tobal
projectes de vida triats”.
Conesa, a nivell particular i en el

de lluitar per ser inclòs.

El programa TIMOL té
per objectiu facilitar la
inserció
al
mercat
ordinari de persones
amb
discapacitat
intel·lectual.
Una
iniciativa
d’àmbit
comarcal
amb
la
implicació de tots els
ajuntaments i el Consell
Comarcal del Garraf.

WebIMET:
https://www.imet.cat/orientaci
o_persones_diversitat_funciona
l_intellectual

