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Introducció

Amb la commemoració del 3 de desembre, 
Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, recordem que cal seguir 
avançant cap a l’objectiu d’aconseguir una 
ciutat i una societat 100% accessible i 100% 
inclusiva, en la que totes les persones hi 
puguin viure, gaudir i participar d’una manera 
plena i autònoma.

És per això que des de l’Institut Muncipal 
de Persones amb Discapacitat, els diferents 
sectors i districtes de l’Ajuntament i, tambe, 
les entitats socials, s’estan organitzant un 
seguit d’activitats de sensibilització adreçades 
al conjunt de la ciutadania per celebrar i 
reivindicar els drets de tots i totes.

Aquí trobaràs la programació d’activitats del 
districte de Ciutat Vella.

* Les persones que necessitin intèrpret en llengua 
de signes, emissores FM o acompanyament per a 
persones amb discapacitat visual poden sol·licitar-
ho a: csantamaria@bcn.cat

#SumemCapacitats  
#SumemDiversitats

3 de desembre 2019

Dia internacional
de les Persones

amb disCapacitat

*Qui és la Sofia? És una persona amb 
talent creatiu que ha fet el seu autoretrat 
en un dels tallers de la Fundació Ludàlia. 
Ella ho té clar: tothom, siguem com 
siguem, sumem.



barcelona.cat/accessiblePrograma

Acompanyament a les persones  
amb discapacitat visual

Exposició accessible a través  
del codi Braille

Intèrpret en llengua de signes i/o  
emissores FM

Llegenda de les icones d’accessibilitat

Del 5 al 28 de novembre
Exposicions del Cooperem
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs  
(Sant Pere Més Baix, 55)

Una exposició fotogràfica sobre les activitats 
realitzades amb adolescents, joves i 
persones amb diversitat funcional d’entitats 
i serveis de Ciutat Vella, i una altra sobre la 
tasca de la Fundació Vicente Ferrer.

 

Dijous 21 de novembre
Nosaltres no passem, parlem-ne!
Hora: de 12 a 14 h
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs  
(Sant Pere Més Baix, 55)

Trobada per reflexionar sobre quins són els 
factors que faciliten la convivència en barris 
on hi conviu una gran diversitat de persones i 
quin paper hi poden jugar adolescents, joves 
i persones amb diversitat funcional.

En acabar es recolliran les propostes i es 
gaudirà d’un refrigeri.

 
Divendres 29 de novembre
Festa del Cooperem: Visca la festa!
Hora: de 18 a 21 h 
Lloc: Casal de Joves Palau Alòs  
(Sant Pere Més Baix, 55)

Trobada festiva amb batucada, música 
inclusiva, i un refrigeri final.

 

Dimarts 3 de desembre
Reivindiquem els drets, t'apuntes?
Hora: de 10 a 13 h 
Lloc: Pl. de les Caramelles

Lectura del manifest creatiu de les diferents 
entitats del districte al voltant dels drets de 
les persones amb discapacitat i posterior 
xocolatada.

Dimecres 11 de desembre
Coneix els comerços accessibles  
del carrer Avinyó
Hora: d’11 a 13 h 
Lloc: Pl. de la Mercè 
 
Ruta guiada on pujarem els diferents comerços 
al Mapa Barcelona + Sostenible i acabarem 
amb una activitat presentada per estudiants 
d’arquitectura.

Inscripció al Mapa Barcelona Més Sostenible.


