
Districte de Nou Barris
Programa d'activitats

3 de desembre
Dia internacional de les 

persones amb discapacitat



Dia internacional de les persones amb discapacitat

 

Adreces
• Seu del Districte de Nou Barris: Plaça Major de Nou Barris, 1
• Ca n’Ensenya: Carrer Beret, 83
• Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta: Plaça de Carmen Laforet, 11
• Centre Cívic Zona Nord: Carrer Vallcivera, 14

Programació 2016

Del 28 de novembre        
al 2 de gener
Exposició “Art visual”
Dilluns i dijous 
de 16 a 20.30 h
dimarts, dimecres i divendres 
de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h
i dissabtes de 10 a 14 h 

Un recull fotogràfic i artístic 
que aportarà la nostra visió 
del passat, del present… i 
la teva del futur
Biblioteca Vilapicina i 
la Torre Llobeta

1 de desembre
Documental 
L'equip del Pintxu

19 h 

Sobre el tractament de la 
discapacitat mitjançant la 
teràpia amb animals

Biblioteca Vilapicina i 
la Torre Llobeta

  



Del 5 al 29 de desembre
Exposició “Vides diverses”
De dilluns a divendres de 
17 a 21.30 h i dissabtes
alterns de 16 a 21 h

Mostra fotogràfica sobre la 
vida independent de les 
persones amb discapacitat
Organitzada per ECOM

Centre Cívic Zona Nord

13 de desembre
Tarda festiva
17 h

Guarniment de l’arbre            
de Nadal

Presentació de la Guia 
d’entitats i serveis per a 
persones amb discapacitat

Actuacions del grup 
de castanyoles de Can 
Peguera i de la Coral de 
gent gran i grup de Vozes

Xocolatada popular

Seu del Districte Nou Barris

  

14 de desembre
Documental 
Vides diverses 
De 18 a 20 h

Sobre la vida independent 
de les persones amb 
discapacitat 
Col·loqui amb intervenció 
de diverses entitats del 
districte

Centre Cívic Zona Nord

  

23 de desembre
Tallers inclusius de Nadal
De 18 a 19.30 h

En col·laboració amb el 
Casal de Barri La Cosa 
Nostra, en un context de 
participació ciutadana

Seu de l’Associació 
Can Ensenya
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