
Districte de
Sarrià-Sant Gervasi

Introducció

El Districte de Sarrià -  Sant Gervasi 
commemora el Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitats 
conjuntament amb la Taula 
d’Entitats.

Durant els mesos de novembre i 
desembre s’estan  portant a terme 
diverses activitats a l’espai públic i 
als equipaments del districte, que 
inclouen l’exposició ‘La visibilitat de 
l’art múltiple’ que es pot visitar fins al 
30 de novembre.

L’acte institucional tindrà lloc a la 
plaça del Consell de la Vila, dissabte 
25 de novembre, a les 11 hores i fins 
a les 14 h. Hi haurà tallers d’artesania 
amb l’exposició dels productes 
elaborats pels centres  ocupacionals 
del districte, tallers familiars inclusius 
per a nens de 5 a 10 anys, màgia, 
zumba,  xocolatada i fi de festa.

Comptarà amb servei d’intèrpret en 
llengua de signes i de transcripció en 
pantalla.
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Del 2 al 30 de novembre

Exposició ‘la visibilitat de l’art 
múltiple’ Organitzada pel Centre 
Ocupacional Estímia. 
Lloc: Centre Cívic de Sarrià

Dissabte, 18 de novembre
11 h

Activitat solidària i en família 
‘Elaboració de calendaris 
d’Advent’ Organitzada per 
l’Associació AIS. 
Lloc: Centre Cívic Sarrià

Dissabte, 25 de novembre
11 h

Activitat familiar de pintura amb 
Licorni. ‘Experimentar una manera 
diferent, pintarem sense utilitzar 
les mans’. Dinamitzada per 
l’Associació No Somos Invisibles.  
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida

Divendres, 1 de desembre
17.30 h

Activitat familiar de taller de 
modelatge artístic. Dinamitzada pel 
Centre Ocupacional Estímia. 
Lloc: Centre Cívic de Sarrià

Dissabte, 2 de desembre
12 h

Conta contes inclusiu: ‘El cuc i la 
cuca’. Una oportunitat per gaudir en 
família d’un espectacle inclusiu, on 
el conte esdevé interactiu, i són els 
mateixos infants qui experimenten. A 
càrrec de Mon Mas.   
Lloc: Espai Putxet

Dissabte, 2 de desembre
12.45 h

Taller familiar: Juguem amb els colors 
de la llum i la música. Un taller que 
proposa experimentar amb tots els 
sentits , jugant amb les diferents 
taules de llum, els infants podran 

experimentar amb diferents 
materials, formes, ombres i 
colors. A càrrec de l’Associació 
Centre Pedralbes.   
Lloc: Espai Putxet
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