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Nous reptes,
noves oportunitats

Nous reptes , noves oportunitats
En la línia dels últims anys , CIPO torna a obrir les portes de
les seves instal·lacions a tothom que vulgui gaudir d´una
jornada festiva .
I vol obrir molt especialment les seves portes a les ENTITATS afins a la visió de CIPO , per tal d´establir xarxes de
col·laboració i cooperació per un posicionament comú
respecte al paper actiu que han de tenir les persones amb
discapacitat dintre de la comunitat.
També vol obrir les seves portes a les EMPRESES socialment
responsables , per la generació de noves oportunitats de
negoci, a partir d´unions temporals o d’altres formes
d´aliances empresarials.

Programa
11.15h - 11.25h
Presentació
11.30h - 12.00h
Actuació de Gospel del Cor La Carena de la
Unió Excursionista Sabadell
12.05h -12.30h
Lliurament de plaques
Rifes
12.35h - 13.00h
Refrigeri a càrrec dels alumnes de l´Escola Xaloc

I com no , a les INSTITUCIONS i ADMINISTRACIONS, que
vulguin desenvolupar un model de transformació social i de
promoció dels drets de les persones amb discapacitat.
I volem i hem de comptar amb vosaltres per que entre tots
podem donar resposta als nous reptes generats per les
noves necessitats.

13.05h - 13.35h
Actuació de Country amb Marta Martorell & Company

Com l´envelliment del col·lectiu de persones amb discapacitat i la necessitat de noves places de residències . Necessitat que podrà tenir resposta amb el projecte de nova creació de llar residencia que desenvoluparà CIPO amb la
col·laboració de l´Ajuntament de Sabadell.

14.10h
Lliurament d´obsequis i cloenda de la
jornada

Com el repte que implica l’aplicació de les noves tecnologies
en benefici de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat , oportunitat que CIPO no ha volgut deixar passar de
banda i que amb la col·laboració de l´UAB ha creat un
prototip de joc, amb el nom Cipoactivity que permet gaudir
d’un videojoc educatiu i divertit per la millora de les capacitats cognitives i motrius.
Així doncs, CIPO és una entitat que es troba perfectament
posicionada per fer front als reptes de futur, perquè som
una referència dintre del col·lectiu , per la nostra entesa
amb les administracions que han demostrat una sensibilitat
especial pel col·lectiu i pel capital humà que integra la gran
família de CIPO.

13.40h - 14.00h
Musical “Donant la nota”

Durant la jornada es podrà veure el nostre original i
impressionant jardí “Taps´art “ dissenyat pels
companys del centre ocupacional.

Homenatge treballadors : JULIA SALVADOR
FABREGAT,LLORENÇ IBAÑEZ PERELLÓ,ROSA Mª RODRIGUEZ
MARTIN,ALFRED LOLO SAMPRON,CAROLINA CASTAÑEDA
MATTO,JOSE LUIS CORTES LEVANTE ,JESSICA MEJIAS
LOPEZ,JORDI LIMAO MARIN,PILAR RIGOL PERALS,DAVID
BACIERO BLANQUER,VANESSA CRUZ GARCIA
RODRIGUEZ,JUAN PEDRO SOLER MULA ,DAVID DUARTE
RIBULLEDA ,LOLI FERNANDEZ BERROCAL.

