Programa d’activitats
Barcelona se suma a la celebració del Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat el dia 3 de desembre. Tots els districtes de la ciutat
ofereixen un ampli ventall d’activitats adreçades a tothom i d’accions de
sensibilització que conviden la ciutadania a conèixer el col·lectiu de
persones amb diversitat funcional. Les activitats commemoratives,
totes gratuïtes, es faran des de mitjan novembre i fins a mitjan desembre.

- Activitats a la ciutat
- Activitats per districtes:
► Ciutat Vella
► Sants-Montjuïc
► Les Corts
► Sarrià- Sant Gervasi
► Gràcia
► Horta-Guinardó
► Nou Barris
► Sant Andreu
► Sant Martí

Activitats a la ciutat
DIA
Dilluns, 3 de desembre
HORA
De 10 a 13.30 h
LLOC
Al Centre Cívic Parc Sandaru (Carrer de Buenaventura Muñoz, 21)

Jornada de treball del 3 de desembre: Garantia del dret de vot i
l’accessibilitat en els processos electorals
Amb motiu de la celebració del dia Internacional de les Persones amb Discapacitat,
el dia 3 de desembre celebrarem la jornada de treball: Garantia del dret de vot i l’accessibilitat
en els processos electorals. Serà el tret de sortida del treball conjunt dut a terme entre
les entitats i Ajuntament que tindrà com a objectiu elaborar les recomanacions i determinar
els suports necessaris per garantir l´accessibilitat en el dret de vot de cadascun dels col·lectius
de persones amb discapacitat que serveixin per fer-lo efectiu.
Més informació: ialemany@bcn.cat

DIA
Divendres, 23 de novembre

Declaració institucional en el plenari del Consell municipal del 23 novembre
El 23 de novembre, en sessió plenària del Consell municipal de l’Ajuntament de Barcelona,
la tinenta d’alcaldia de Drets Socials i presidenta de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat, Sra. Laia Ortiz, llegirà la Declaració institucional de l´Ajuntament de Barcelona
per a l´exercici del dret de vot de les persones amb discapacitat amb què l’Ajuntament celebra
la reforma de la normativa i estableix el compromís de fer efectiu el dret a vot en les properes
eleccions municipals i europees, previstes per al mes de maig del 2019, perquè cap persona vegi
vulnerat el seu dret de vot o les condicions per exercir-lo.

DIA
Del 30 de novembre al 2 de desembre
LLOC
Teatre Lliure de Montjuïc (Plaça de Margarida Xirgu, 1)

Simbiòtic Festival
Tercera edició del Simbiòtic Festival, un festival d’arts escèniques accessibles i inclusives.
Sota el lema «Escenaris ocults», s’oferiran xerrades i espectacles de formacions que aposten per
la creació contemporània inclusiva de qualitat i que reivindiquen unes arts escèniques
de les quals tothom formi part.
Aquests són alguns dels espectacles que es podran veure al Teatre Lliure: Màtria, de Carla

Rovira; La nena dels pardals, de Teatre al detall; i Cárcaras vacías, de Magda Labarga i
Laila Ripoll.
Podeu consultar la programació i les mesures d’accessibilitat a la pàgina web del Simbiòtic
Festival: festivalsimbiotic.es.

DIA
Del 27 de novembre al 2 de desembre
LLOC
CaixaForum Barcelona (Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)

Inclús, 6è Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona
El Festival Inclús promou obres audiovisuals que parlen de diversitat funcional i donen
a conèixer la discapacitat des d’un punt de vista diferent. L’eix central del festival és
un concurs d’audiovisuals en què tenen cabuda curtmetratges, pel·lícules de ficció, documentals i
produccions audiovisuals d’entitats.
El Festival s’inaugura amb la projecció de Campeones, de Javier Fesser, amb la presència de
part de l’equip de la pel·lícula.
Podeu consultar el programa i les mesures d’accessibilitat a la pàgina web del Festival Inclús:
inclus.cat.

- Activitats per districtes:
► Ciutat Vella
DIA
Del 7 al 30 de novembre
LLOC
Sala d’exposicions del Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere Més Baix, 55)

«Els sons visibles»
«Els sons visibles» és una exposició fotogràfica accessible i itinerant que s’emmarca dins del
projecte «Música a l’abast», que pretén fomentar la igualtat d’oportunitats en les arts i també
reconèixer el potencial creatiu de les persones.
Les persones que necessitin servei d’interpretació de llengua de signes
o emissora FM, poden sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.

DIA
Dijous, 29 de novembre
HORA
De 18 a 20 h

«No estàs sol, mou fitxa»
Espai de diàleg per treballar la soledat dels adolescents i dels joves, amb i sense diversitat
funcional, i per establir de quina manera els serveis i les entitats poden promoure i generar
espais de trobada.
Les persones que necessitin servei d’interpretació de llengua de signes o emissora FM,
poden sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a csantamaria@bcn.cat.

DIA
Divendres, 30 de novembre
HORA
De 18 a 21 h
LLOC
Casal de Joves Palau Alòs (Carrer de Sant Pere Més Baix, 55)

Festa del Cooperem: Ens movem!!
Trobada festiva amb espectacles de dansa i música inclusiva. Per acabar, hi haurà un berenar.
Les persones que necessitin servei d’interpretació de llengua de
signes, emissora FM o servei d’acompanyament per a persones amb
discapacitat visual, poden sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.

DIA
Dilluns, 3 de desembre
HORA
De 10 a 13 h
LLOC
Plaça de les Caramelles

Reivindiquem els drets! T’hi apuntes?
Taller Sant Jordi ens convida a la lectura del manifest creatiu de les diverses entitats del districte
sobre els drets de les persones amb discapacitat. Per finalitzar l’acte, hi haurà una xocolatada.
Les persones que necessitin servei d’interpretació de llengua de signes o emissora FM,
poden sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a csantamaria@bcn.cat.

DIA
Dimecres, 5 de desembre
HORA
D’11 a 13 h
LLOC
El Born Centre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 12)

Espectacle de flamenc inclusiu
Casa Candela ens convida a gaudir d’un espectacle de flamenc per a tothom.
Les persones que necessitin servei d’interpretació de llengua de signes o emissora FM,
poden sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a csantamaria@bcn.cat.

DIA
Dijous, 13 de desembre
HORA
D’11 a 13 h
LLOC
Plaça de la Mercè

Ruta guiada: Coneix els comerços accessibles del carrer Ample
Pujarem als diversos punts del Mapa Barcelona + Sostenible i acabarem amb una activitat
presentada per estudiants d’arquitectura.
Les persones que necessitin servei d’interpretació de llengua de
signes, emissora FM o servei d’acompanyament per a persones amb
discapacitat visual, poden sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a
csantamaria@bcn.cat.

► Sants-Montjuïc
DIA
Divendres, 30 de novembre
HORA
Al matí

Voluntariat en el recapte d’aliments
Trenta-dos nois i noies de diversos centres ocupacionals del districte de Sants-Montjuïc
participaran, com a persones voluntàries, en el gran recapte d’aliments que tindrà lloc a diversos
supermercats del Poble Sec.

DIA
Dimarts, 18 de desembre
HORA
A les 17 h
LLOC
Associació Catalana La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple (Passeig de l’Exposició, 16-20)

Conferència «Les ajudes tècniques: recursos per a la promoció de
l’autonomia»
Conferència amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i del Dia Mundial
de l’Esclerosi Múltiple a càrrec de Mar Martínez, terapeuta ocupacional i tècnica ortopedista del
Banc del Moviment.

DIA
Dijous, 13 de desembre
HORA
A les 11 h
LLOC
Poliesportiu La Bordeta

1a Jornada Lliga Hoquei + Sala Sants/FCB
Inici de la sisena edició de la Lliga de Hockey Sala FCB Sants-Montjuïc, amb un primer partit
entre el Taller Artesà (actual campió de la competició) i el Taller Sant Josep (un dels equips
fundadors de la lliga). Aquest any hi participen set equips.

► Les Corts
DIA
Dimarts, 20 de novembre
HORA
A les 18 h
LLOC
Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts (Carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33)

Oportunitats a l’estranger per a joves amb diversitat funcional
A càrrec de la Fundació ONCE i de l’Associació Alba.
Marxar a l’estranger pot ser una oportunitat per a joves amb discapacitat física o sensorial,
i hi ha programes i oportunitats específiques o inclusives per fer-ho. Hi participaran diversos
joves com a testimonis.

DIA
Dijous, 22 de novembre
HORA
D’11.30 a 13.30 h
LLOC
Ateneu de Fabricació de les Corts (Carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192)

Reptes i lliçons: dissenyant etiquetatge inclusiu
Per què els medicaments no inclouen la data de caducitat en sistema Braille? Com podríem
fer-ho perquè una persona cega pogués muntar un moble de manera autònoma? Per què les
administracions i els museus no disposen de lupes d’augment perquè les persones amb resta

visual puguin llegir la lletra petita dels documents i dels cartells? Les alumnes de la Casa d’Oficis
Barris Digitals de Barcelona Activa presentaran propostes d’etiquetatge inclusiu per a persones
del col·lectiu que provaran in situ alguns dels prototips treballats.

DIA
Diumenge, 25 de novembre
HORA
A les 12 h
LLOC
Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les Corts (Carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33)

Sessió de teatre infantil accessible: Els músics de Bremen
A càrrec de Sim Salabim Teatre.
Els músics de Bremen és la història de quatre animals que es veuen obligats a deixar les
respectives feines perquè uns lladregots els han robat tot allò amb què treballaven. Per casualitat
ensopeguen amb un ban en què el batlle de Bremen explica que els ciutadans de la ciutat
estan molt tristos i moixos i que busquen músics que els retornin l’alegria. Els quatre animals
decideixen marxar tots plegats cap a Bremen per intentar ajudar-los. Abans, però, es troben amb
els lladregots —que estan saquejant la comarca— i decideixen donar-los una lliçó.
Espectacle musical de titelles i actors, amb música en directe.
Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Servei d’interpretació de llengua de signes.
Audiodescripció en directe i visita anticipada i tàctil a les 11.30 h.

DIA
Dijous, 29 de novembre
HORA
De 12 a 14 h
LLOC
Sala Auditori 1899 del FC Barcelona (Travessera de les Corts, 65)

Trobada anual de l’Espai d’Inclusió de les Corts
Trobada d’empreses, universitats, entitats i el districte de les Corts amb l’objectiu de compartir
d’impulsar projectes compromesos amb la inclusió social de les persones amb discapacitat/
diversitat funcional des de l’acció territorial i comunitària. Acte adreçat als membres de l’Espai
d’Inclusió de les Corts.
Servei d’interpretació de llengua de signes.
Anell magnètic.
Audiodescripció.

DIA
Dijous, 29 de novembre
HORA
A les 18 h
LLOC
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx (Carrer de la Riera Blanca, 1-3)

Projecció de la pel·lícula Luces i xerrada sobre la malformació de Chiari
Luces és una història de superació i d’amor, inspirada en fets reals, que narra la colpidora història
de la Luz, una jove que somia ser ballarina, però que desgraciadament pateix una malaltia rara,
anomenada malformació de Chiari, que la limita inexorablement a l’hora d’assolir els objectius
artístics. Després de la pel·lícula, Domingo Ponce, de la Federació Espanyola de Malformació de
Chiari (FEMACPA), farà una xerrada sobre la malaltia.

DIA
Diumenge, 2 de desembre
HORA
A les 11.30 h
LLOC
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx (Carrer Riera Blanca, 1-3)

La Llorona
A càrrec d’Artenea Companyia de Dansa.
La Llorona és una dona bella, rica d’ànima i d’esperit. La Llorona és un riu creatiu, sense cap
dic ni cap desviament, que flueix lliurement i que és donant de vida. Però el riu de la vida s’ha
contaminat i ara és un riu moribund amb el corrent creatiu estancat, la qual cosa ha donat pas a
una crisi psicològica i espiritual. La Llorona ha perdut la frescor, la capacitat per produir idees i
d’incubar i engendrar nova vida. Perquè li torni la vida creativa, cal netejar el riu i clarificar-ne les
aigües! També hi participaran, com a exhibició, el grup de gimnàstica rítmica del Club Esportiu
Jeroni de Moragas.

DIA
Dilluns, 3 de desembre
HORA
A les 11 h
LLOC
Punt de trobada: plaça de Comas

Coneixem el nucli antic del barri de les Corts
Recorregut per indrets emblemàtics i històrics del nucli antic de les Corts.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 932 680 477.

Text en Braille.
Audiodescripció amb demanda prèvia.
Servei d’interpretació de llengua de signes amb demanda prèvia.
DIA
Dimarts, 4 de desembre
HORA
A les 18 h
LLOC
Biblioteca Montserrat Abelló (Carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192)

Lletra petita – Sac de rondalles: Vola qui vol
A càrrec de Judith Navarro Royo.
Tinc amigues i amics ben diferents. No sabem fer totes les coses igual de ràpid. Però sabem que
vola qui vol i que podem fer moltes coses extraordinàries, com tothom. Contacontes recomanat a
partir de 4 anys. Gratuït.

► Sarrià- Sant Gervasi
DIA
Del 17 d’octubre al 14 de novembre
HORA
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h
LLOC
Espai Putxet (Carrer de Marmellà, 13)

Exposició «Horticultura. Apoderament de persones amb problemes de salut
mental a la comunitat»
Breu recorregut pels diversos projectes d’horticultura terapèutica comunitària que l’Associació
AREP (Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental) desenvolupa des
de l’any 2006.

DIA
Divendres, 16 de novembre
HORA
De 10 a 13 h
LLOC
Parc de Collserola (Baixador de Vallvidrera)

I Cursa d’Orientació Inclusiva (per a persones adultes)
Activitat esportiva d’orientació que es produeix en condicions de qualitat i d’igualtat per a totes
les persones participants, independentment de la seva capacitat, de la seva preparació i dels
seus coneixements.

DIA
Dissabte, 17 de novembre
HORA
A les 12 h
LLOC
Punt de trobada: Plaça Kennedy

Ruta turística accessible: Ruta modernista a l’avinguda del Tibidabo
Ruta modernista pels entorns de l’avinguda del Tibidabo, una obra urbanística d’un quilòmetre i
mig (1,5 km) de llargada que promou un nou model de ciutat-jardí.
Cal fer inscripció prèvia, enviant un correu electrònic a inscripcions.rutesaccessibles@htsi.url.edu
o trucant al telèfon 93 252 28 90.
Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Text en Braille.
Text de lectura fàcil.
Servei d’interpretació de llengua de signes.

DIA
Diumenge, 25 de novembre
HORA
D’11 a 14 h
LLOC
Plaça del Consell de la Vila (Sarrià)

Acte central de commemoració del Dia internacional de les Persones amb
Discapacitat
Activitats:
•
•
•
•
•
•

a les 11 h - Xocolatada popular
d’11 a 11.40 h - Tabalers i Tabalets de Sarrià i Gegants inclusius
d’11.40 a 12 h - Màgia
de 12 a 12.45 h - Ball country
de 12.45 a 13.30 h - Zumba inclusiva
a les 14 h - Fi de festa

Durant tot el matí:
• Mostra dels productes artesanals realitzats pels centres ocupacionals del districte.
• Tallers adreçats a tothom dirigits per persones usuàries i professionals dels centres
ocupacionals del districte.

• Taller «Peta l’estigma». Activitat adreçada a tots els públics i dinamitzada per persones
amb problemàtica de salut mental de l’Associació AREP. El taller consisteix a petar globus
amb uns dards sobre missatges que desestigmatitzen per tal de millorar la visió sobre els
trastorns mentals.
Acte organitzat pel districte de Sarrià-Sant Gervasi, conjuntament amb les entitats participants en
la Taula d’entitats del districte.
Servei d’interpretació de llengua de signes i subtitulació en pantalla.

DIA
Dimarts, 27 de novembre
HORA
A les 17.15 h
LLOC
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán (Carrer dels Reis Catòlics, 16)

Taller «Fem un calendari d’advent solidari»
Dins la Programació de l’Espai Infantil El Parc, els infants elaboraran calendaris d’advent que
es regalaran a persones amb pluridiscapacidat, gent gran, infants i famílies sense recursos i a
col·lectius en risc d’exclusió social. Activitat a càrrec d’AIS - Ajuda a la Infància Sense Recursos.

DIA
Dissabte, 1 de desembre
HORA
A les 11 h
LLOC
Centre Cívic Vil·la Florida (Carrer de Muntaner, 544)

Taller familiar «Experimentació sensorial»
Activitat familiar a càrrec de l’Associació Centre Pedralbes amb l’objectiu d’estimular els nens i
les nenes a través de diversos elements sensorials. Explorarem les possibilitats que el tacte i la
vista ens ofereixen, crearem materials diversos i els usarem després per fer activitats conjuntes.

DIA
Dissabte, 1 de desembre
HORA
A les 12 h
LLOC
Espai Putxet (Carrer de Marmellà, 13)

Dos contacontes inclusius: En Coco i la Lluna i Hansel i Gretel
Espectacle inclusiu en què el conte esdevé interactiu i són els mateixos infants els que
experimenten la història com si en formessin part. Explicats amb els sentits (tacte, oïda, olfacte i
vista) per Susagna Navó.

DIA
Dissabte, 1 de desembre
HORA
De 12.45 a 13.30 h
LLOC
Espai Putxet (Carrer de Marmellà, 13)

Taller de moviment i d’expressió corporal en família
Aquesta activitat dona continuïtat als contes inclusius que s’hauran escoltat prèviament i es
ballarà tot escoltant les músiques dels contes de Hansel i Gretel i d’En Coco i la Lluna. A càrrec
de la Fundació TEAS.

DIA
Dissabte, 1 de desembre
HORA
A les 12 h
LLOC
Punt de trobada: Plaça Kennedy

Ruta turística accessible: Ruta modernista a l’avinguda del Tibidabo
Ruta modernista pels entorns de l’avinguda del Tibidabo, una obra urbanística d’un quilòmetre i
mig (1,5 km) de llargada que promou un nou model de ciutat-jardí.
Cal fer inscripció prèvia, enviant un correu electrònic a inscripcions.rutesaccessibles@htsi.url.edu
o trucant al telèfon 93 252 28 90.
Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Text en Braille.
Text de lectura fàcil.
Si alguna persona necessita servei d’interpretació de llengua de signes,
ho pot demanar amb dos dies d’antelació enviant un correu electrònic a
gpalomares@bcn.cat.

DIA
Del 3 al 20 d desembre
HORA
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h, i dissabtes, de 10 a 21 h
LLOC
Centre Cívic de Sarrià (Carrer d’Eduardo Conde, 22-42)

Exposició «Què sabem dels nostres cors? Res... però mostrem la seva
intensa bellesa»
Conjunt d’obres realitzades durant l’última dècada pel Col·lectiu d’Artistes EstimArt de la
Fundació Estímia, del carrer Anglí 50, sota la direcció artística d’Eli Iglesias i de Jaime Súnico.
Tècniques mixtes sobre paper i escultures amb argila esmaltades.

DIA
Dimecres, 12 de desembre
HORA
De 10.30 a 12.30 h
LLOC
Centre Cívic Vil·la Florida (Carrer de Muntaner, 544)

Itinerari cultural: Dr. Andreu vs. Eusebi Güell, la ciutat jardí que sí que va
triomfar
Itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, a càrrec del Centre Cívic Vil·la Florida,
en què es fa un recorregut per la falda del Tibidabo. S’explicaran dues iniciatives de construcció
i com van triomfar les construccions dels arquitectes modernistes més importants del segle XX.
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia, enviant un correu electrònic a ccvilaflorida@gsl.cat o trucant al telèfon
93 254 62 65.

DIA
Dissabte, 15 de desembre
HORA
De 17 a 18.30 h
LLOC
Centre Cívic de Sarrià (Carrer d’Eduardo Conde, 22-42)

Taller «Juguem a cos i moviment»
El taller proposa un espai i un temps per al joc en família. L’infant i la persona adulta disposen
d’un espai i d’un temps compartit per compaginar i crear amb l’eina més propera que tenim: el
cos i el seu moviment. A càrrec de la Fundació Estímia.

► Gràcia
DIA
Divendres, 30 de novembre
HORA
De 16.30 a 19.30 h
LLOC
Plaça de la Vila de Gràcia

Presentació del calendari solidari
Presentació del calendari solidari de Nexe Fundació, amb tallers i actuació de batucada inclusiva.

DIA
Dilluns, 3 de desembre
HORA
De 10.30 a 12.30 h
LLOC
Plaça de la Vila de Gràcia

Acte central per commemorar del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat
Lectura d’un manifest, elaborat per les entitats del districte, sobre la participació de les persones
amb discapacitat en l’oci i l’esport. Tallers adreçats a infants de tercer i quart d’escoles del
districte, duts a terme per les entitats.

DIA
Del 5 al 20 de desembre
LLOC
Seu del districte de Gràcia, Plaça de la Vila de Gràcia, 2

Exposició fotogràfica «Vides diverses»
Exposició de fotografies sobre el projecte «Vides diverses» de vida independent de persones
amb discapacitat física. Elaborada per ECOM.

► Horta-Guinardó
DIA
Divendres, 30 de novembre
HORA
De 12 h a 13 h
LLOC
Ronda del Guinardó, 49

II ‘Flashmob’ del districte d’Horta-Guinardó
Amb la coreografia ideada per Creart i la dinamització de la seva directora, Kelly Bizarri, ballarem
la cançó I tu, sols tu, del grup El Diluvi.
Una estona abans assajarem la coreografia de la mobilització espontània i, després, ballarem la
cançó plegats.
Dinamització al llarg del matí a càrrec del Taller Escola Sant Camil.

DIA
Divendres, 30 de novembre
HORA
D’11 h a 14 h
LLOC
Ronda del Guinardó, 49 (al costat del parc de les Aigües)

Mostra d’entitats
Hi haurà diversos tallers organitzats per les entitats del districte: taller de xapes, punts de llibre,
dibuix, etc.
També podreu elaborar un dibuix, fer un autoretrat o el que ens vingui de gust per expressar què
és per a vosaltres el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Serà un testimoni de la
nostra presència en aquesta jornada festiva i una manera artística de participar-hi.

DIA
Divendres, 30 de novembre
HORA
De 14 a 15 h
LLOC
Ronda del Guinardó, 49

L’hora del pícnic
Després del ball i d’un matí engrescador, dinarem (carmanyola o entrepà) i recuperarem forces.

DIA
Divendres, 30 de novembre
HORA
De 16 a 18 h
LLOC
Seu del districte d’Horta-Guinardó (Ronda del Guinardó, 49)

Festival del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Passarem una estona molt agradable veient projeccions i actuacions preparades per diverses
entitats del districte a la sala Lluís Companys. Presentació de l’acte a càrrec del pallasso
Vermellet.

► Nou Barris
DIA
Durant el mes de novembre

Xerrades de sensibilització a totes les escoles del districte
Xerrades de sensibilització a totes les escoles del districte que ho sol·licitin durant el mes de
novembre. Organitza: Consell sectorial de persones amb discapacitat.
DIA
Dilluns, 3 de desembre
HORA
A les 11 h
LLOC
Pati de la seu del districte de Nou Barris (Plaça Major de Nou Barris, 1)

Vine a ballar amb nosaltres
Ball amb coreografia creada pel TEB Verdum i Can Carreras amb cançons de Macaco i
d’Els Catarres. Organitza: Consell sectorial de persones amb discapacitat.
Activitat oberta a tothom.
DIA
Dilluns, 10 de desembre
HORA
A les 15 h
LLOC
Biblioteca de Nou Barris

Club de lectura inclusiu
Espai de lectura fàcil adreçat a persones amb dificultats lectores.

DIA
Dimecres, 12 de desembre
HORA
A les 18 h
LLOC
Seu del districte de Nou Barris (Plaça Major de Nou Barris, 1)

Guarniment de l’arbre de Nadal
A càrrec del centre Can Ensenya i TEB Verdum i dels casals de gent gran del districte. L’acte
finalitzarà amb un espectacle de màgia, el ball Twins i l’actuació musical del grup Voces.

DIA
Divendres, 21 de desembre
HORA
A les 17.30 h
LLOC
Locals de l’Associació Can Ensenya (Carrer de Beret, 83, a tocar del parc Turó de la Peira)

Tallers de Nadal inclusius
Taller de Nadal amb material reciclat a càrrec de Can Ensenya.

DIA
Dissabte, 29 de desembre
HORA
A les 17 h
LLOC
Seu del districte de Nou Barris (Plaça Major de Nou Barris, 1)

Visita guiada a l’Antic Mental
A càrrec del Grup 9Barriza’t de Nou Barris i l’entitat MÉS ACCÉS.
Cal fer inscripció prèvia a spitnb@bcn.cat.
Inclou visita tàctil a la maqueta en 3D i servei d’interpretació en llengua
de signes.
Recorregut accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

DIA
Dijous, 3 de gener
HORA
A les 18 h
LLOC
Biblioteca de Nou Barris (Plaça Major de Nou Barris, 1)

Un conte i un regal
A càrrec de Elisabeth Ulibarri.
Activitat inclusiva adreçada a infants de més de 4 anys.
Servei d’interpretació de llengua de signes.

► Sant Andreu
DIA
Dilluns 3 de desembre
HORA
A les 11 h – Convocatòria de les entitats / A les 11.30 h – Inici de la ‘flashmob’
LLOC
Plaça d’Orfila

V ‘Flashmob’ organitzada per la Taula d’entitats per a la participació
Mobilització espontània oberta a tothom amb la cançó Caminem lluny, de Doctor Prats.
En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i de la Festa Major del
districte, la Taula d’entitats per a la participació organitza aquesta activitat amb la col·laboració
d’entitats de persones amb discapacitat i de les escoles d’educació especial i dels instituts
d’educació secundària del territori.

► Sant Martí
DIA
Dilluns, 3 de desembre
HORA
Al matí

Activitat de sensibilització «Parelles solidàries»
Activitat de sensibilització interna, a iniciativa de la Comissió d’accessibilitat del districte de Sant
Martí. Diversos representants polítics i personal tècnic de l’Administració acompanyaran durant
un parell d’hores una persona amb discapacitat física en les seves activitats diàries per posarse en el seu lloc i per recollir les dificultats amb què es van trobant. Finalment, les parelles es
trobaran per posar l’experiència en comú.

Llegenda

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Accessible per a persones amb discapacitat visual.

Accessible per a persones amb discapacitat auditiva.

Anell magnètic.

Text de lectura fàcil.

Audiodescripció.

Servei d’interpretació de llengua de signes.

Text en Braille.

