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El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat. Una excel·lent oportunitat per tornar a reivindicar que 
parlem de persones que tenen el dret de participar de manera activa i 
productiva en la vida social i econòmica. Per això, hem de ser capaços 
d’eliminar els impediments i construir una societat més inclusiva. I dic 
això perquè és un fet que, en general, arreu del món, les persones amb 
discapacitat solen tenir menys oportunitats al mercat de treball, pitjor 
accés a l’educació i taxes de pobresa més elevades. A aquesta realitat 
s’hi sumen, a més, dues barreres contra les quals hem de lluitar: la 
discriminació i l’estigma social. 

A les vostres mans teniu un programa d’activitats ben variat que hem 
elaborat amb les entitats que treballen al nostre districte. Totes elles fan 
una feina excel·lent per garantir a les persones amb discapacitat el dret a 
viure una vida en plenitud, tot defugint els obstacles que vinguin imposats 
de fora. Aprofito per agrair-los la seva tasca infatigable. 

De les diverses activitats, voldria destacar-vos la ballada multitudinària 
“Balla amb nosaltres”; la projecció del documental Cada quinze dies 
sobre el dia a dia d’un esportista i pare sordcec; la tradicional guarnició 
dels arbres de Nadal que lluiran al pati de la Seu del Districte, i l’obra de 
teatre El sexe dels àngels, a càrrec de la companyia Diversitat teatral, 
formada per actors amb diversitat funcional. 

Us convido a participar-hi activament. Estic segura que compartint 
aquestes activitats amb els diversos col·lectius, ens adonarem de la 
diversitat de capacitats que tots tenim. I serem testimonis de com la 
convicció i la fortalesa, la valentia i, naturalment, un constant esperit 
de superació, són sens dubte un far que pot guiar-nos en aquest camí 
complex, però meravellós, que és la vida. 

Feliç Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat!

Margarita Marí Klose
Regidora de Nou Barris



Programa

3 de desembre
Balla amb nosaltres
Hora: d’11 a 12 h
Lloc: Pati Seu del Districte
plaça Major Nou Barris, 1
Amb coreografia de dos centres 
ocupacionals del Districte i 
alumnes de l’escola Josep Pla, 
amb música del grup Doctor 
Prats. Activitat oberta a tothom.
Organitza: TEB i Can Carreras, 
centres ocupacionals del districte, 
amb el suport del Consell sectorial de 
persones amb discapacitat i IMPD

Projecció i col·loqui 
Cada quinze dies
Hora: de 17.30 a 19 h
Lloc: Biblioteca Vilapicina i la 
Torre Llobeta, plaça Carmen 
Laforet, 11
El documental segueix durant 
tres anys la vida d’en Carlos, 
un pare sordcec, i la seva filla 
adolescent, la Paula. Veurem 
com una persona extraordinària 
resol els problemes del dia a 
dia, però sobretot com afronta 
la responsabilitat del creixement 
de la seva filla adolescent.

Col·loqui amb els realitzadors i 
el protagonista del documental.
Organitza: Consell sectorial de 
persones amb discapacitat, IMPD i 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

Exposició fotogràfica 
“Viure amb una altra 
mirada”
Hora: de 19 a 20 h
Lloc: Biblioteca Vilapicina i la 
Torre Llobeta, plaça Carmen 
Laforet, 11
Dones que ens mostren una 
mirada plena de lluita, de 
perseverança, de tristesa, de 
felicitat, d’il·lusió i, sobretot, 
d’enderroc de barreres i 
etiquetes.
En el seu vocabulari no existeix 
el “no pots”. Us animem a “Viure 
amb una altra mirada” amb elles.
A càrrec de l’entitat ASENDI
Exposició fins al 15 de 
desembre
Organitza: Entitat ASENDI NB, 
amb el suport de l’IMPD i Biblioteca 
Vilapicina i la Torre Llobeta



4 de desembre
Representació teatral 
El sexe dels Àngels,
Hora: 19.30 h
Lloc: Espai Jove les Basses
carrer Teide, 20
Tres amics comparteixen un 
pis adaptat per a persones 
amb diversitat funcional. Les 
seves vides donaran un tomb 
amb l’aparició de l’Edu, la seva 
arribada esdevé el catalitzador 
que els ajuda a prendre 
decisions per posar punt final als 
seus conflictes.
De la companyia Diversitat 
Teatral

Servei d’audiodescripció a 
càrrec de la Fundació ONCE
Organitza: Consell sectorial de 
persones amb discapacitat, IMPD i 
Espai Jove les Basses

11 de desembre

Ruta accessible pel 
conjunt històric de Santa 
Eulàlia de Vilapicina
Hora: 16 h
Lloc: punt de trobada, Centre 
Cívic Can Basté, passeig 
Fabra i Puig, 274
Visita guiada accessible
Organitza: Entitat 9 Barriza’t, IMPD i 
Districte Nou Barris

12 de desembre

Exposició “Can Ensenya 
estima Nou Barris”
Hora: 17 h
Lloc: Seu del Districte
Passadís 2a planta 
plaça Major Nou Barris, 1
Fotografies dels 40 anys de Can 
Ensenya
Visita guiada accessible 
Exposició fins al 5 de gener
Organitza: Can Ensenya  amb el 
suport Consell sectorial de persones 
amb discapacitat



19 de desembre

Guarniment de l’arbre 
de Nadal i espectacle 
musical
Hora: 17.30 h
Lloc: Pati Seu del Districte
plaça Major Nou Barris, 1

Guarniment dels dos arbres 
de Nadal amb material reciclat 
elaborat per entitats de 
persones amb discapacitat, 
persones grans i dones del 
Districte.
Organitza: Consell sectorial de 
persones amb discapacitat, Consell 
de gent gran del Districte i Consell 
de feminisme del Districte

20 de desembre

Taller 
Fes la teva targeta de Nadal
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Nou Barris
plaça Major Nou Barris, 2

Taller inclusiu per fer una 
targeta de Nadal amb material 
reciclat

Adreçat a infants de 
4 a 11 anys. 

Els materials han estat 
preparats pels usuaris de Can 
Ensenya i estarà supervisat i 
dirigit per dues educadores de 
l’Associació, i acompanyaran 
usuaris de Can Ensenya en el 
rol de monitors durant el taller.

Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca Nou Barris
Organitza: Entitat Can Ensenya 

Totes les activitats són 
gratuïtes

Espai accessible per 
mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en 
llengua de signes

Emissores FM

Servei d’interpretació en 
codi Braille

Material tàctil

Servei d’audiodescripció

Llegenda de les icones 
d’accessibilitat



*Qui és la Carmeta? 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/accessible
barcelona.cat/noubarris




