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ctivitats Inclusives a la Festa Major de Gràcia 2019

ACTIVITATS ACCESSIBLES I INCLUSIVES
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Activitat  inclusiva, 
oberta a tothom

Activitat amb servei  
d’intèrpret amb llengua 
de signes 

Activitat amb servei  
d’audiodescripció

Per tercer any el programa general de la Festa, a càrrec de la Fundació Festa Major 
de Gràcia, està adaptat a les persones amb discapacitat visual. Les cobertes del 
programa amaguen un codi invisible que, mitjançant una aplicació mòbil gratuïta, 
enllaça a unes locucions que llegeixen la informació.

Instruccions d’ús:

PROGRAMA ADAPTAT PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT VISUAL

Descarregar l’aplicació
WHERIS LINKS a
App Store (Iphone)
Google Play (Android)

Escanejar la Portada o Contraportada 
del Programa a una distància 
aproximada de 10 cms.

Mitjançant els botons de navegació
s’accedeix a tot el contingut 
audible del Programa.

Si fos necessari, activeu al vostre dispositiu mòbil l’opció
“VoiceOver” en Iphone o “TalkBack” en Aindroid.



Dimecres, 14 d’agost

19.00 h · Pregó de Festa Major 

Quatre dones, esportistes olímpiques amb discapacitat 
intel·lectual de l’equip de bàsquet acidH-Lluïsos, seran les 
pregoneres d’enguany. Són la Cristina Pandis, la Xènia 
Galtés, la Paola Manjón i la Noèlia Bautista. 

On: Plaça de la Vila de Gràcia

Dijous, 15 d’agost

10.00 h · Visita als carrers festers 

Un audioescriptor ens acompanyarà i recorrerem alguns dels carrers festers. Sortirem 
de la plaça Rovira i visitarem els carrers Joan Blanques Baix de tot, Joan Blanques Baix 
i Providència. Aquesta visita guiada compta amb la col·laboració dels referents dels 
carrers i es podran tocar part dels guarniments.
Activitat gratuïta, prèvia inscripció. Places limitades per ordre d’inscripció a                   
subtil@subtil.cat o al telèfon 620 626 704

Punt de sortida: Plaça Rovira

Dissabte, 17 d’agost

17.00 h · Lliurament de premis del concurs de carrers guarnits 

Enguany s’ha creat un nou premi, el Premi a l’accessibilitat per al carrer més 
accessible, impulsat pel Districte de Gràcia i l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, en col·laboració amb la Fundació Festa Major.

On: Plaça de la Vila de Gràcia

Dilluns, 19 d’agost

18.00 h · Visita al Refugi antiaeri de la pl. del Diamant 

Visita guiada i adaptada per a persones amb discapacitat auditiva. El refugi, per les 
seves característiques, no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. 
Cal inscriure-s’hi prèviament escrivint un correu electrònic a enric.interprete@gmail.com 
o trucar al 606 626 460. Preu: 3 euros. 

On: Plaça del Diamant, davant l’entrada del refugi



Dimarts, 20 d’agost

11.00 h · Itinerari “La Gràcia rumbera i industrial”

Ruta realitzada per persones amb trastorn mental que han participat en el programa 
de formació “La Meva Barcelona des dels ulls de la Inclusió”.  
Places limitades. Cal inscriure-s’hi prèviament trucant al 932 376 824 o escrivint un 
correu electrònic a grupatra@grupatra.org.

On: Església de Santa Maria de Jesús de Gràcia (carrer Gràcia, 3-5)

18.00 h · Visita al Refugi antiaeri de la pl. del Diamant 

Visita guiada i adaptada per a persones amb discapacitat visual. El refugi, per les seves 
característiques, no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Cal inscriure-s’hi prèviament escrivint un correu electrònic a subtil@subtil.cat o trucar 
al 620 626 704. Preu: 3 euros. 

On: Plaça del Diamant, davant l’entrada del refugi



LA FESTA INCLUSIVA ALS CARRERS FESTERS 
Guarniments inclusius 

La Festa Inclusiva comença abans amb la col·laboració de les entitats de persones amb  
discapacitat que participen en la preparació dels guarnits dels següents carrers festers:

     • Al carrer Verdi participa CPB Centre Psicoanàlisi de Barcelona 

     • Al carrer Llibertat participa ATRA

     • Al carrer Lluís Vives participen ACIDH i ENEIDA

Les persones amb discapacitat també han ajudat en els preparatius dels guarniments 
dels espais de festa de:

     • La plaça de la Vila col·labora LUDÀLIA

     • El Punt verd Tabuenca al carrer Guilleries col·labora ENEIDA

Activitats inclusives als programes dels carrers

Dijous, 15 d’agost

20.30 h · Espectacle de Dansa Inclusiva 
    amb la companyia De Tripas Corazón

On: Plaça Joanic
Impulsa: Fundació Festa Major de Gràcia

Divendres, 16 d’agost

12.30 h · Tast de vins 

On: Carrer Verdi
Impulsa: Comissió de festes del carrer Verdi

11.30 h · Taller de manualitats infantil “Fes el teu monebrick” 
  a càrrec del Club Social Salut Mental Gràcia – ATRA

Si voleu col·laborar, porteu tetrabricks grans per tenir material per fer el taller.

On: Carrer LLibertat
Impulsa: Comissió de festes del carrer LLibertat



Diumenge, 18 d’agost

16.30 h · “Projectes Bidireccionals d’inclusió social i comunitària“ 
   amb l’associació AlPerroverde

Descobrirem com els vincles amb els gossos de teràpia assistida ajuden a les persones 
amb discapacitat. 

On: Carrer Tordera
Impulsa: Districte de Gràcia

18.00 h · Taller de costuretes 

On: Carrer Verdi
Impulsa: Comissió de festes del carrer Verdi

Dilluns, 19 d’agost

11.30 h · Taller “Jocs Sensibilitzadors” amb Joc Viu  

Per conèixer  diferents capacitats mentre juguem a la roda en equips, a relleus 
cooperatius, a fer castells, a dibuixar sense veure-hi...  totes i tots hi esteu convidats!  

On: Plaça de la Vila
Impulsa: Districte de Gràcia

17.00 h · “Contes per sentir i gaudir!” 
   a càrrec de Nona Umbert i Elena Andrés

Contes inclusius i adaptats també per a persones amb pluridiscapacitat.

On: Carrer Berga
Impulsa: Districte de Gràcia

17.00 h · Taller infantil inclusiu “Emmarca’t” 
   a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària 
   en Salut Mental - SRC Gràcia, ARAPDIS

Vina a crear marcs per a les teves fotos.

On: Plaça del Nord
Impulsa: Comissió de festes de la plaça del Nord



Dimarts, 20 d’agost

11.00 h · Taller infantil inclusiu “Fes el teu pin” 
  a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària 
  en Salut Mental - SRC Gràcia, ARAPDIS

Aprèn a fer pins. 

On: Plaça del Nord

Impulsa: Comissió de festes de la plaça del Nord

Dimecres, 21 d’agost

11.00 h · Taller infantil inclusiu “Mini-hort a casa” 
  a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària 
  en Salut Mental - SRC Gràcia, ARAPDIS

Vols aprendre a plantar i cuidar un enciam? Podràs emportar-te’l a casa en un test 
personalitzat. 

On: Plaça del Nord

Impulsa: Comissió de festes de la plaça del Nord

18.00 h · Conte inclusiu “Frederic!” a càrrec d’Elisabeth Ulibarri

Contes inclusius i adaptats també per a persones amb pluridiscapacitat. 

On: Placeta Sant Miquel

Impulsa: Districte de Gràcia



ESPAIS DE FESTA

PLAÇA DEL SOL. LA PLAÇA DEL FOLK

Divendres, 16 d’agost

12.00 h · Contacontes inclusiu 

Sessió de contes inclusius i sensorials en que s’utilitzen tots els sentits perquè tothom 
pugui gaudir. Mercè Rubí ens explicarà el conte “I que passis un bon hivern”.

Dissabte, 17 d’agost

12.00 h · Contacontes inclusiu 

Blai Sanabre ens explicarà el conte de “La princesa i el pastor”. 

Dimarts, 20 d’agost

19.00 h · Taller i mostra de batucada amb REPERKUTIM 

Vine a aprendre a tocar amb aquest grup de percusió inclusiu. Reperkutim ens convida 
a posar en valor les nostres diferències i ritmes per sumar i construir des del mateix 
punt de partida.

PLAÇA DE LES DONES DEL 36

Dijous, 15 d’agost

19.00 h · Acte d’inauguració

19.00 h · Àgora teatralitzada. “Llar i cures. Feines dignes” 
   a càrrec de l’Associació Mujeres Migrantes Diversas



Divendres, 16 d’agost

19.00 h · Recital poètic a càrrec de Teresa Vergés i Adrià

19.45 h · Espectacle “Claus a la llimona” amb Marta Pérez

La música, la literatura i la dansa s’agermanen per a qüestionar què és la llibertat.

20.30 h · Lectura de “Violències”

A Josefina Altés i Campà i Alba Tor les acompanya la pintura de Montserrat Cosidó.

PUNT VERD TABUENCA
Divendres, 16 d’agost

16.00 h · Taller “Recicla la imaginació” 
   a càrrec de Teixint Connexions
A partir de residus quotidians farem titelles, cotxes i tota mena d’artefactes!

Dissabte, 17 d’agost

11.00 h · Taller “Recicla la imaginació” 
   a càrrec de Teixint Connexions
A partir de residus quotidians farem titelles, cotxes i tota mena d’artefactes!

PLAÇA DE LA REVOLUCIO
LA REVOLUCIO DE LA CIÈNCIA
Cada dia del 15 al 21 d’agost

D’11.00 h a 17.00 h
• Punt d’informació Festa Major  

• Ludoteca infantil amb jocs inclusius i jocs científics   

• Biblioteca amb llibres i contes inclusius



Dijous, 15 d’agost

A les 16.30 h i a les 17.30 h · Conte inclusiu “Memòria de peix” 
             amb Susagna Navó 

23.00 h · Festival VisualSound 2019 

Divendres, 16 d’agost

A les 12.00 h i a les 13.00 h · Contes i jocs científics amb Blai Senabre

16.00 h · Jocs científics de taula i jocs de fusta

21.00 h · Festival VisualSound 2019 

23.00 h · Mostra de glosa amb Cor de Carxofa

Dissabte, 17 d’agost

A les 16.30 h i a les 17.30 h · Conte inclusiu “Aigua” 
            amb Elisabet Ulibarri

18.00 h · Jocs científics de taula i jocs de fusta

21.00 h · Música i narració “Històries a dues veus”

23.00 h · Festival VisualSound 2019 

Diumenge, 18 d’agost

A les 12.00 h i a les 13.00 h · Contes i jocs científics amb Blai Senabre

16.00 h · Jocs científics de taula i jocs de fusta

23.00 h · Espectacle de màgia “Pòker de iaies: dues iaies 
    científiques” amb la Cia. Xicana

Dilluns, 19 d’agost

A les 16.30 h i a les 17.30 h · Conte inclusiu ”Zzzuuummm” 
             amb Mercè Rubí

21.00 h · Docu-debat amb “HONDAR 2050”

23.00 h · Festival VisualSound 2019 



Dimarts, 20 d’agost

A les 12.00 h i a les 13.00 h · Contes i jocs científics amb Blai Senabre

16.00 h · Jocs científics de taula i jocs de fusta

21.00 h · Documental “Unes Altres Veus”

23.00 h · Música i narracions “Cartes robades”



LA FESTA,

del 15 al 21 d’ago
GRÀCIA!

st de 2019

Amb el suport de:

@bcn_gracia @bcn_gracia districtegracia

barcelona.cat/fmgracia
#FMGràcia




