
  

CAPACITATS
LA INCAPACITAT ES 

TROBA 
EXCLUSIVAMENT A 

LA MENT, I ELLS 
VAN OPTAR PER NO 
DEIXAR QUE RES NI 
NINGÚ ELS IMPEDÍS 

REALITZAR ELS 
SEUS SOMNIS... ¿I 
TU, QUÈ PENSES 

FER?



  

ALISON LAPPER

¿Què sentim?

”Alison Lapper embarazada"                
Trafalga Square (Londres)



  

DONA, MARE, PINTORA...

…i ara què pensem?

           Vídeo: 
“El Bebé de Alison”

http://www.youtube.com/watch?v=oFZgGgTaJWI

http://www.youtube.com/watch?v=yVrGQjP9PYA

http://www.youtube.com/watch?v=oFZgGgTaJWI


  

MITES QUE CAL TRENCAR

 Els fills de les persones amb discapacitat 
neixen amb discapacitat.

 Les dones amb discapacitat no són desitjables 
i no poden ser bones mullers ni mares.

 A les persones amb discapacitat no els hi 
interessen les relacions íntimes.

 Les dones discapacitades són dones sense 
sexe o asexuals. 



  

ALBERT CASALS

Què sentim?



  

VIATJANT PER TOT EL MÓN

http://www.youtube.com/watch?v=EYxwFiCc1Ow

    ¿No te importa la silla de ruedas?
Si hubiese querido ser futbolista… ¡Pero no hay nada que yo no pueda hacer en mi silla!

¿No?
Subo, bajo, entro, salgo, he atravesado selvas y playas, he viajado por Francia, Italia, 
Grecia, Alemania, Escocia, Tailandia, Malasia, Singapur... Acabo de regresar de un viaje 
de seis meses por toda Sudamérica...

¿Con quién viajas?
Me gusta viajar solo.

¿En silla de ruedas... ¡y solo!?
La silla es más ventaja que inconveniente: la gente te pregunta qué te pasa, de dónde 
vienes..., y así haces un montón de amigos.

¿Desde cuándo viajas así?
A los catorce años les dije a mis padres que me iba. Fue muy duro para ellos permitir mi 
felicidad. Pusieron una condición: el primer viaje lo haría acompañado por mi padre. 
Fuimos a Bruselas y aprendí cosas útiles para viajar. Y, a partir de los quince años, ya he 
hecho todos esos viajes yo solo.

Vídeo:
“Un viajero con silla de ruedas” 

…i ara què pensem?

http://www.youtube.com/watch?v=EYxwFiCc1Ow


  

MITES QUE CAL TRENCAR

 No són capaços de fer res, són inútils.
 Necessiten ser protegits per la resta de la 

societat. 
 Viure els hi resulta extremadament difícil.  



  

JESSICA COX

Què sentim?



  

PILOT D’AVIÓ, CINTURÓ NEGRE DE 
KARATE

Vídeo:

“Pilotando sin brazos”
 http://msnlatino.telemundo.com/shows/Caso_Cerrado/video_player?uuid=7d97ed38-f38d-4b70-8098-1507216dfcd6

 http://www.youtube.com/watch?v=b2IqpPSF9-U

…i ara, què pensem?

http://msnlatino.telemundo.com/shows/Caso_Cerrado/video_player?uuid=7d97ed38-f38d-4b70-8098-1507216dfcd6
http://www.youtube.com/watch?v=b2IqpPSF9-U


  

MITES QUE CAL TRENCAR

 No disfruten de la vida. 
 Han de ser educats en centres especialitzats. 
 No poden fer el que fa la resta de la societat, 

perquè tenen moltes limitacions insuperables. 



  

TOÑO

¿Què sentim?



  

HUMOR, EL DIABLE SOBRE RODES 

Vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=WWr-MJCsFwk

http://www.youtube.com/watch?v=OXXIK1zsZKU

…i ara, què pensem?

http://www.youtube.com/watch?v=WWr-MJCsFwk
http://www.youtube.com/watch?v=OXXIK1zsZKU


  

MITOS QUE CAL TRENCAR

 Les persones amb discapacitat són perilloses, 
violentes, molestes i amargades. 

 Són estúpids o careixen d’intel·ligència. 
 No entenen ni celebren les bromes, no riuen 

ni es diverteixen.  



  

NICK VUJICIC

¿Qué sentimos?



  

INDEPENDENT, ÀGIL, ENÈRGIC 

Vídeo:

“Un buen ejemplo de superación personal”

http://www.youtube.com/watch?v=GwFUPARx3cw

…i ara, què pensem?

http://www.youtube.com/watch?v=GwFUPARx3cw


  

MITES QUE CAL TRENCAR

 Estan malalts – “pobrets” – i mareixen 
compassió. 

 Són una càrrega pels seus familiars.
 Depenen completament de l’assistència d’una 

altre o d’altres persona/es. 



  

FI...
Qui posa la barrera?

Què és la “normalitat”? Qui estableix una “norma” o un “model”?

No està tot fet. La pena i la llàstima no són maneres de tractar les 
persones, ja que aquests sentiments transmeten baixes expectatives. 

El despreci a la diferència i el rebuig cap aquells que són diferents a 
nosaltres i que tenen qualitats diferents, són aspectes que hem de 
treballar per aconseguir una societat més justa que no limiti a ningú. 
Hem d’escoltar per eliminar les barreres arquietectòniques, físiques, 
emocionals, socials i trencar amb els estereotips. 
 



  

DEBAT FINAL,
AVALUACIÓ I OPINIÓ 
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 Toño, el diablo sobre ruedas. Vídeos dels seus monòlegs al 
youtube i a la pàgina del programa “el Hormiguero”, Cuatro 
televisión. 

 Alison Lapper, té diferentes exposicions de les seves obres 
realizades amb la boca, i també disposa de varies obres d’art on 
s’expressa a través del cos. 

http://www.casadellibro.com/libro-el-mundo-sobre-ruedas-/1247218/2900001309278

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

