
• Tots, totes, som (DIS)capacitats en un moment o altre de la vida…
Tots som fràgils. Tots som forts. Depenem els uns dels altres al llarg de la vida. 

• Tots, totes, som (dis)CAPACITATS per a unes coses o altres… 
Tots som capaços de desenvolupar habilitats i capacitats. Tots som capaços d’establir relacions, 
de mostrar afecte. Tots som limitats per a determinades coses. És la nostra experiència diària.

• Tots, totes, som CIUTADANS, quant a drets i obligacions.
I el nostre món necessita de l’aportació de tothom perquè els drets humans siguin una realitat.

• Les nostres (DIS)CAPACITATS depenen del nostre entorn.
Una societat sense barreres arquitectòniques, amb transport adaptat, amb suport social, amb 
mesures que facilitin l’accés a la feina a tothom elimina les discapacitats i afavoreix la igualtat.

• La discapacitat és també en la nostra mirada: podem veure les 
nostres DIS(capacitats) o bé les nostres (dis)CAPACITATS. 

La mirada en positiu, sobre les capacitats i no sobre les dificultats, crea confiança, és imaginativa, 
ens fa anar més enllà dels nostres límits. 

Associació de Familiars 
Centre Ocupacional Caviga

Carrer Andorra, s/n 
08840 Viladecans 

C/e: familiarscaviga@gmail.com

Tots, totes,
som

(dis)CAPACITATS,
(inter)DEPENDENTS

i volem ser  
MOLT FELIÇOS

Caviga
El Centre Ocupacional Caviga va obrir les seves 
portes el mes de setembre de l’any 2004. Ofereix els 
seus serveis a persones amb una disminució psíquica 
valorada amb un 65 % o més per la Generalitat i 
que viuen a les poblacions de Castelldefels, Gavà i 
Viladecans. 

L’associació de pares
L’associació de pares de Caviga té com a objectiu 
vetllar perquè els usuaris del centre puguin dur a 
terme activitats que complementen les que fan en 
el taller, promou la formació i el suport als seus 
familiars i la sensibilització dels veïns i veïnes 
sobre les capacitats i dificultats de les persones amb 
disminució.



Todos, todas,
somos

(dis)CAPACITADOS

Asociación de Familiares 
Centro Ocupacional Caviga

Calle Andorra, s/n 
08840 Viladecans 

C/e: familiarscaviga@gmail.com

Caviga
El Centro Ocupacional Caviga abrió sus puertas en 
el mes de septiembre de 2004. Ofrece sus servicios 
a personas con una disminución psíquica valorada 
en un 65 % o más por la Generalitat y que viven en 
las poblaciones de Castelldefels, Gavà y Viladecans. 

La asociación de padres
La asociación de padres de Caviga tiene como 
objetivo velar para que los usuarios del centro 
puedan llevar a cabo actividades que complementen 
las del taller, promueve la formación y el apoyo a sus 
familiares, y la sensibilización de vecinos y vecinas 
sobre las capacidades y dificultades de las personas 
con disminución.

• Todos, todas, somos (DIS)capacitados en un momento u otro de 
la vida…

Todos somos frágiles. Todos somos fuertes. Dependemos unos de otros a lo largo de la vida. 

• Todos, todas, somos (dis)CAPACITADOS para unas cosas u otras… 
Todos somos capaces de desarrollar habilidades y capacidades. Todos somos capaces de 
establecer relaciones, de mostrar afecto. Todos estamos limitados para determinadas cosas. Es 
nuestra experiencia diaria. 

• Todos, todas, somos CIUDADANOS, en cuanto a derechos y 
obligaciones.

Y nuestro mundo necesita de la aportación de todos para que los derechos humanos sean una 
realidad. 

• Nuestras (DIS)CAPACIDADES dependen de nuestro entorno.
Una sociedad sin barreras arquitectónicas, con transporte adaptado, con apoyo social, con 
medidas que faciliten el acceso al trabajo a todos elimina las discapacidades y favorece la 
igualdad.

• La discapacidad está también en nuestra mirada: podemos ver 
nuestras DIS(capacidades) o bien nuestras (dis)CAPACIDADES. 

La mirada en positivo, sobre las capacidades y no sobre les dificultades, crea confianza, es 
imaginativa, nos hace ir más allá de nuestros límites. 

Todos, todas,
somos

(dis)CAPACITADOS,
(inter)DEPENDIENTES

y queremos ser
 MUY FELICES


