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I Jornada LIED
La gestió emocional de la diversitat funcional
No és casualitat que l'acrònim del Laboratori d'Investigació sobre Emocions i Diversitat
(LIED) sigui una paraula que, traduïda de l'anglès, sigui “va mentir”. Fa al·lusió a tot allò
que ens havien explicat fins ara sobre la diversitat funcional (discapacitat). I és que cada
cop són més els autors que situen la diversitat funcional com una construcció social i que
el “problema” no està en la persona.
Això ens pot fer entendre que aquest “problema” està en la mirada de l'altre i, per tant, és
susceptible de ser tractat des de la vessant de la gestió emocional i el creixement
personal. I què millor que fer-ho des de la Fundació Ecologia Emocional, pionera i amb
25 anys d’experiència en aquest àmbit.
En aquesta Jornada reflexionarem sobre conceptes com la diversitat funcional, la
discapacitat, les limitacions, les capacitats, la percepció de la societat, les repercusions
emocionals de la diversitat funcional i com gestionar-les des del model de l'Ecologia
Emocional.

PROGRAMA. Dissabte, 18 de juny de 2022
09.00 h.

Arribada i acreditacions.

09.15 - 9.30 h.

Presentació de la Jornada. Salutació de Mercè Conangla i Jaume
Soler, creadors del model Ecologia Emocional.

09.30 - 10.45 h.

Xerrada-debat: La gestió emocional de la diversitat, a càrrec de
Rafa Reoyo, coordinador del LIED.

10.45 -12.00 h.

Xerrada-debat: La mirada personal, transgresora i resilient de la
vivència de la diversitat funcional, de la mà d'en Jordi Dueso,
comunicador defensor dels Drets Humans, activista moral i
provocador social.

12.00 - 12.30 h.

Pausa

12.30 - 14.00 h.

Taller: Mapes de l’opressió. Acabarem la jornada aproximant-nos a
la dimensió emocional més profunda de la diversitat funcional, fent
conjuntament un mapa propi i personal de tot aquelles qüestions
opressores que viuen diàriament les persones amb diversitat
funcional, per acabar transformant-les des de la creativitat.

14.00 h.

Escàner emocional final i fi de Jornada.

Dades d’interès i inscripcions
LLOC:

Fundació Ecologia Emocional.
Recinte Fabra i Coats de Sant Andreu
Carrer de Sant Adrià, 20. 08030 Barcelona
Metro L1 Sant Andreu
Renfe Sant Andreu Comtal
Bus 11, H4, H8 i V31
Pàrquing subterrani plaça de Can Fabra

DATA:

Dissabte, 18 de juny de 2022

HORARI:

De 9.00 a 14.00 h.

INSCRIPCIONS:

http://bit.ly/Jornada-LIED
Places limitades i per ordre d’inscripció

APORTACIÓ:

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia
Donatius voluntaris per
al 05107 o al número de compte
ES44 2100 0788 6802 0024 5272

MÉS INFORMACIÓ:

www.fundacioecologiaemocional.org
fundacio@fundacioecologiaemocional.org
t: 647 742 140

