




Programa d’activitats 
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
i Barcelona se suma a la celebració. Per fer-ho, s’ha programat un ventall 
ampli i ric d’activitats organitzades pels deu districtes de la ciutat i les entitats 
de persones amb discapacitat. Aquestes activitats lúdiques, reivindicatives i 
de sensibilització conviden la ciutadania a conèixer les persones amb capa-
citats diverses i a prendre consciència dels seus drets. 

Les activitats commemoratives tindran lloc des de mitjan de novembre fins a 
mitjan de desembre i gairebé totes són gratuïtes. 
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Activitats a la ciutat
DIA: Dilluns, 3 de desembre
HORA: De 10 a 11.30 h
LLOC: Saló de Cròniques de l’Ajuntament (plaça de Sant Jaume, 1)

Acte central del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Acte central de celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i                   
dels 40 anys que l’Ajuntament treballa per l’accessibilitat, la inclusió i la diversitat.

Obre l’acte la regidora d’Infància, Joventut, Gent Gran i Diversitat Funcional i presidenta de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Margarita Marí-Klose.

Presenta l’estudi “Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de Barcelona”,         
Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 
(COCARMI) i n’explica els objectius, la metodologia i els resultats, Marta Segarra de la  
Universitat ESCI-UPF Escola Superior de Comerç Internacional. 

La jornada també inclou l’actuació musical de Víctor Uris (harmònica i veu) i Pedro Riestra 
(guitarra).  

Participació a l’acte amb invitació. 

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Subtitulació en directe

Servei d’interpretació en llengua de signes

DIA: Dimarts, 10 de desembre
HORA: De 10.30 a 12 h
LLOC: Espai Jove la Fontana (carrer Gran de Gràcia, 190)

L’Hort al terrat celebra el premi EPSA 2019 al millor projecte europeu           
del  sector públic

Obre l’acte la regidora d’Infància, Joventut, Gent Gran i Diversitat Funcional i presidenta de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Margarita Marí-Klose. 

Es compartirà el premi amb totes les entitats participants i es reconeixerà la tasca de les 
persones, els organismes i els departaments implicats. Participació a l’acte amb invitació.
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DIA: Del 29 de novembre a l’1 de desembre
LLOC: Teatre Nacional de Catalunya (plaça de les Arts, 1)

Simbiòtic Festival - Només és teatre si és per a tothom

Festival d’arts escèniques accessibles i inclusives que obre les portes a la creació, la investigació 
i el desenvolupament d’un llenguatge escènic sense barreres, entenent que la cultura és un dret 
fonamental de tothom. 

Aquest any presenta una programa que recupera la seva essència: Només és teatre si és        
per a tothom. 

Podeu consultar el programa i les mesures d’accessibilitat a la pàgina web del Simbiòtic Festival. 

DIA: Del 26 de novembre a l’1 de desembre 
LLOC: CaixaForum Barcelona (avinguda de Francesc Ferrer i Guardia)

Festival Inclús 

Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona que promou obres audiovisuals 
amb la diversitat funcional com a temàtica central.

Podeu consultar el programa i les mesures d’accessibilitat a la pàgina web del Simbiòtic Festival. 
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Activitats als districtes:

 Ciutat Vella
DIA: Del 5 al 28 de novembre 
LLOC: Casal de Joves Palau Alòs (carrer de Sant Pere Més Baix, 55)

Exposicions «Un espai per a la trobada i el reconeixement» i                       
«Dones, força i canvi»

«Un espai per a la trobada i el reconeixement»: exposició fotogràfica de les activitats 
realitzades amb adolescents i joves de centres de lleure educatiu i de centres oberts, i amb 
persones amb diversitat funcional d’entitats i de serveis de Ciutat Vella.

«Dones, força i canvi»: exposició de la Fundació Vicente Ferrer que mostra la realitat de         
set dones de l’Índia i les àrees en què treballa la Fundació. 

Organitza: entitats participants al projecte Cooperem en la Diversitat de Ciutat Vella amb             
la col·laboració de la Fundació Vicente Ferrer.

Sala amb bucle magnètic

Material en braille

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes o emissores FM            
poden sol·licitar-ho, amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)

Acompanyament a les persones amb discapacitat visual que ho sol·licitin,                   
amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de Persones                    
amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)
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DIA: Dijous, 21 de novembre 
HORA: De 12 a 14 h
LLOC: Casal de Joves Palau Alòs (carrer de Sant Pere Més Baix, 55)

Espai de diàleg: Nosaltres no passem, parlem-ne!

Reflexió amb experts sobre convivència a l’espai públic. Parlarem sobre quins són els factors 
que faciliten la convivència als barris on conviuen una gran diversitat de persones i quin paper 
hi poden jugar els adolescents, els joves i les persones amb diversitat funcional. En acabar 
l’activitat, es recolliran les propostes i hi haurà un refrigeri. 

Organitza: entitats participants al projecte Cooperem en la Diversitat de Ciutat Vella.

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes o emissores FM poden 
sol·licitar-ho, amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)

Acompanyament a les persones amb discapacitat visual que ho sol·licitin,                   
amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de Persones                    
amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)

DIA: Divendres, 29 de novembre 
HORA: De 18 a 21 h
LLOC: Casal de Joves Palau Alòs (carrer de Sant Pere Més Baix, 55)

Festa del Cooperem: Visca la festa!!!

Trobada festiva amb batucada, música inclusiva i refrigeri final. 

 17.30 h - Batucada pels voltants del Casal de Joves
 18.15 h - Flamenc inclusiu de la Casa de Candela
 18.45 h - Concert Brazuka de la companyia de Wagner Pa
 19.45 h - Pica-pica de fi de festa

Organitza: entitats participants al projecte Cooperem en la Diversitat de Ciutat Vella amb la 
col·laboració de l’Associació B1+B2+B3, La Casa de Candela i Wagner Pa companyia.

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes o emissores FM            
poden sol·licitar-ho, amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de      
Persones amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)

Acompanyament a les persones amb discapacitat visual que ho sol·licitin,                   
amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de Persones                    
amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)
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DIA: Divendres, 3 de desembre 
HORA: De 10 a 13 h
LLOC: Plaça de les Caramelles

Reivindiquem els drets!!! T’hi apuntes?

Manifest creatiu i conjunt de les diverses entitats del Districte al voltant dels drets de les persones 
amb discapacitat. En acabar, hi haurà xocolatada. 

Organitza: Taller Sant Jordi amb la col·laboració del CEM Can Ricard, Casa Candela, Casal de 
Gent Gran Miquel Tarradelles i Escola Verdaguer.

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes o emissores FM            
poden sol·licitar-ho, amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de      
Persones amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)

Acompanyament a les persones amb discapacitat visual que ho sol·licitin,                   
amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de Persones                    
amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)

DIA: Dimecres, 11 de desembre 
HORA: D’11 a 13 h
LLOC: Carrer d’Avinyó, 4

Ruta guiada: Coneix els comerços i els equipaments accessibles del carrer 
d’Avinyó, al barri Gòtic de Barcelona

A partir del projecte «Comerç Amic Sense Barreres» (CASBA), visitarem els comerços 
accessibles del carrer d’Avinyó i pujarem els diversos punts a la pàgina web del Mapa Barcelona 
+ Sostenible. Finalment, acabarem amb una activitat presentada pels estudiants d’Arquitectura 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Inscripció a través de la pàgina web Mapa Barcelona + Sostenible (www.bcnsostenible.cat).

Organitza: Comissió de (continua el text Persones amb Diversitat...i fins al final tal com està) 

Persones amb Diversitat Funcional del Casc Antic i del Gòtic amb la col·laboració de l’Associació 
de Comerciants del carrer Avinyó i Mapa Barcelona + Sostenible.

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes o emissores FM            
poden sol·licitar-ho, amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de      
Persones amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)

Acompanyament a les persones amb discapacitat visual que ho sol·licitin,                   
amb tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de Persones                    
amb Discapacitat (csantamaria@bcn.cat)
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 L’Eixample

DIA: Dimecres, 27 de novembre 
HORA: 18 h
LLOC: Espai Veïnal Calàbria 66 (carrer de Calàbria, 66)

Acte d’inauguració de l’exposició «Volem triar nosaltres»

L’exposició «Volem triar nosaltres» presenta tota una sèrie de dibuixos, pintures i fotografies 
fetes per persones amb discapacitat o amb diversitat funcional. A través de les seves obres volen 
transmetre el missatge que tothom té dret a decidir sobre totes les àrees de la seva vida. 

L’acte d’inauguració inclou la presentació de l’exposició per part de l’equip d’artistes i               
una xocolatada. 

L’exposició es pot visitar del 27 de novembre al 13 de desembre a l’Espai Veïnal Calàbria 66. 
Podeu consultar els horaris a l’equipament. 

Organitza: Taula d’Entitats del Districte de l’Eixample.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Textos explicatius de l’exposició en braille

Servei d’interpretació en llegua de signes en l’acte d’inauguració

DIA: Dimecres, 4 de desembre 
HORA: 18 h
LLOC: Espai Veïnal Calàbria 66 (carrer de Calàbria, 66)

Teatre: «Caixes»

Juguem amb les caixes en què no encaixem; ens les regalen, les manipulem, les apilem i les fem 
caure una vegada i una altra... I jugant mostrem com som: persones capaces, diverses i belles. 
Obra de teatre a càrrec del grup CO PAIDEIA.

Activitat oberta a tothom amb taquilla inversa (quan s’acaba l’obra, cadascú paga el que pensa 
que és just per l’espectacle que acaba de veure).

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda
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DIA: Dimecres, 11 de desembre 
HORA: 19 h
LLOC: Espai Veïnal Calàbria 66 (carrer de Calàbria, 66)

Teatre: «La màquina descabellada»

Una invitació a viatjar a través de la màquina teatral, una màquina que funciona amb contes que 
volen ser contats. Basats en les històries personals de les participants en els tallers, aquestes 
històries engeguen un mecanisme de transmissió per arribar a les persones que les necessitin.  
Ens acompanyaran en aquest viatge altres dones pioneres, oceàniques, exploradores 
i aventureres que són tot un exemple de coratge i a les quals volem retre homenatge.              
Obra de teatre a càrrec del grup Descabellades. 

Preu: 6 €

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

DIA: Dimecres, 12 de desembre 
HORA: 19 h
LLOC: Espai Veïnal Calàbria 66 (carrer de Calàbria, 66)

Projecció del documental «Vides Diverses» i col·loqui

El documental «Vides Diverses» mostra la necessitat i la capacitat d’autonomia de les persones 
amb discapacitat física. Des de la defensa de la diversitat en la societat, ens interroga sobre 
com ens veiem i com ens afecta la mirada dels altres, i ens apel·la a defensar el dret de totes les 
persones a decidir sobre la pròpia vida i a tenir les mateixes oportunitats. 

Organitza: ECOM. 

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes poden sol·licitar-ho, amb 
tres dies d’antelació, a la tècnica de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(mcastellsru@bcn.cat)
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DIA: Dimecres, 14 de desembre 
HORA: 12 h
LLOC: Biblioteca Fort Pienc (plaça del Fort Pienc, 4)

«Aigua», sessió de contes inclusius

«Aigua» és un conte que ens explica que qui viu dins d’una peixera o d’una ampolla de vidre   
veu el món més circular, tot és petit, tot és gran. Trobar un bon amic o una bona amiga a dins    
de l’aigua no és un fet habitual, però sí és a l’aigua on viu, bé li haurem de respectar. A càrrec   
de Elisabeth Ulibarri. 

Edat: recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Organitza: Biblioteca Fort Pienc. 

És un conte per a tothom, inclusiu i adaptat per a persones amb pluridiscapacitat.
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 Sants-Montjuïc

DIA: Dimecres, 4 de desembre 
HORA: De 10.30 a 12.30 h
LLOC: Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants (carrer de Sants, 79)

Projecció: «Voleu conèixer les activitats de sensibilització a les escoles?» 

Des del Districte de Sants-Montjuïc es duen a terme activitats de sensibilització adreçades 
a infants de tercer i quart de primària per donar a conèixer les persones amb discapacitat. 
Les entitats del Consell de Persones amb Discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc que 
s’encarreguen d’organitzar i de dinamitzar aquestes activitats volen posar-les en valor i 
promocionar-les, raó per la qual es va decidir gravar-les. El vídeo resultant —subtitulat, 
audiodescrit i amb incorporació de llengua de signes— es presentarà amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

El vídeo és subtitulat, audiodescrit i inclou la interpretació en llengua de signes.

Organitza: Consell de Persones amb Discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: De 10 a 13 h
LLOC: Fundació Joia (avinguda de Josep Tarradellas, 19-21)

Llibret’ART

Taller de personalització de llibretes a càrrec de la Fundació Joia.
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 Les Corts

DIA: Del 5 al 29 de novembre 
LLOC: Vestíbul del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx (carrer de la Riera Blanca, 1)

Exposició: «Clara, concreta i concisa»

Dibuixos abstractes i espontanis assistits per ordinador fets per Clara Fernández, una persona 
amb discapacitat visual i disfunció motora. 

DIA: Diumenge, 24 de novembre 
HORA: 12 h
LLOC: Centre Cívic Tomasa Cuevas–Les Corts (carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192)

Espectacle familiar: «El carreró de les bruixes»

Han fet fora les bruixes de tots els pobles de Catalunya i s’han instal·lat al carreró de les Bruixes 
de Cervera. A cada casa, n’hi viu més d’una i totes i cadascuna d’elles té una història per 
explicar-nos. Però per poder viure-hi, has de ser bruixa professional! La bruixa Estruga arriba 
amb la intenció de passar les proves per poder quedar-s’hi, però té la mala sort d’arribar just      
el Gran dia! I, per postres, a diferència de totes les altres, ella canta òpera. Com s’ho farà?

Organitza: Districte de les Corts i Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en 
col·laboració amb l’ICUB.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes

Subtitulació en pantalla

Audiodescripció en directe 

Visita anticipativa i tàctil a les 11.30 h  
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DIA: Dijous, 24 de novembre 
HORA: 18 h
LLOC: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx (carrer de la Riera Blanca, 1)

Concert: Barcelona Blind Concerts

D’origen anglo-xinès-espanyol, el flautista, pianista i clavecinista Ignasi Henderson ens oferirà 
un concert en què interpretarà al piano un repertori de peces de J. S. Bach, W. A. Mozart, R. 
Schumann, E. Granados i F. Mompou, entre d’altres.

Durant el concert, el públic assistent podrà posar-se en la pell de les persones amb discapacitat 
visual, com ara l’artista Ignasi Henderson. Unes ulleres de realitat virtual simularan la visió de la 
gent que pateix malalties visuals. 

Aquesta experiència viscuda per part del públic servirà per generar interessants preguntes en el 
col·loqui posterior al concert.

DIA: Del 2 al 28 de desembre
HORA: En horari d’obertura de la biblioteca 
LLOC: Vestíbul de la Biblioteca Montserrat Abelló (carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192)

Exposició de llibres, pel·lícules i audiollibres

Exposició que vol sensibilitzar l’opinió pública sobre la diversitat funcional i promoure la presa de 
consciència pel que fa als beneficis que genera la inclusió de les persones amb discapacitat en 
tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

El material exposat es podrà consultar i agafar en préstec. 

També hi haurà una petita exposició a la sala infantil amb llibres per als més menuts.

DIA: Dijous, 28 de novembre 
HORA: 11 h
LLOC: Ateneu de Fabricació de les Corts (carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192)

Presentació d’un parxís inclusiu 

A càrrec del col·lectiu de fabricants amb discapacitat física i psíquica que ha dissenyat i   
prototipat aquest joc de taula per a persones cegues i amb resta visual.
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DIA: Dimecres, 4 de desembre 
HORA: De 10.30 a 12.30 h
LLOC: Plaça de Comas, 18 (davant la seu del Districte de les Corts)

Ruta accessible pel nucli antic de les Corts

Recorregut accessible per a persones amb diversitat funcional pels llocs més emblemàtics del 
barri vell de les Corts.

Inscripció prèvia al telèfon 932 680 477 o al correu info@fdc.cat (Tema: Visita guiada a les Corts). 
Les places són limitades.

Les persones que precisin un servei d’interpretació en llengua de signes poden 
sol·licitar-lo amb cinc dies d’antelació enviant un correu electrònic a info@fdc.cat

Material en relleu i en braille

Material en lectura  fàcil

DIA: Dimecres, 4 de desembre 
HORA: 17 h
LLOC: Centre Cívic Tomasa Cuevas–Les Corts (carrer de Dolors Masferrer, 33-35)

Pel·lícula: «Las sesiones»

Dintre del cicle de cinema per a persones adultes es projecta la pel·lícula «Las sesiones».
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 Sarrià- Sant Gervasi

Activitats organitzades pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi, conjuntament amb les entitats 
participants en la Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte i amb la 
col·laboració dels equipaments municipals. 

DIA: Del 14 d’octubre al 21 de novembre 
HORA: De 10 a 13 h
LLOC: Fundació TEAS (ronda del General Mitre, 202-204)

Taller: «Mosaic per la inclusió»

Taller de cocreació d’un mosaic inclusiu fet pels usuaris de TEAS. S’hi sumaran grups reduïts,   
de 5 a 7 persones, d’altres entitats que vulguin col·laborar-hi (entitats del sector de la discapacitat 
i altres agents socials i veïnals). Posteriorment, els mosaics que es facin es col·locaran en         
un mur del Districte. Activitat oberta a tothom. 

Activitat a càrrec de la Fundació TEAS.

DIA: Del 2 al 30 de novembre 
HORA: De dilluns a divendres de 9 a 21 h. Dissabtes, de 10 a 21 h
LLOC: Centre Cívic Sarrià (carrer d’Eduardo Conde, 22)

Exposició fotogràfica:  «COLORS» 

L’exposició «COLORS» és el recull de les 24 fotos finalistes que han participat en la            
Mostra Fotogràfica 2019. La Mostra és una iniciativa del Grup CHM Salut Mental que pretén 
promoure la inclusió social de les persones amb experiència de trastorn mental, tot fomentant      
la participació activa i l’ús d’espais i d’equipaments de la ciutat. Activitat oberta a tothom.

Activitat a càrrec del Centre d’Higiene Mental de Les Corts.

DIA: Dimarts, 12 de novembre 
HORA: 17.15 h
LLOC: Centre Cívic Vallvidrera–Vázquez Montalbán (carrer dels Reis Catòlics, 16)

AisNadal 

Creació de calendaris d’advent per a persones amb pluridiscapacitat, persones                           
de la tercera edat, infants, famílies sense recursos i col·lectius en risc d’exclusió.                        
Activitat oberta a tothom.

Activitat a càrrec d’AIS Ayuda a la infancia sin recursos.
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DIA: Dimecres, 13 de novembre 
HORA: De 10 a 13 h
LLOC: Recinte de la Maternitat (travessera de les Corts, 131)

V Cursa d’orientació inclusiva per a infants 

Activitat esportiva d’orientació, adreçada a infants d’escoles ordinàries i d’educació 
especial,   que es desenvolupa en condicions de qualitat i igualtat per a tots els participants, 
independentment de la seva capacitat, preparació i coneixements. 

Activitat a càrrec dels districtes de les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi, amb el suport                    
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

DIA: Divendres, 15 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, adreçada a persones de centres ocupacionals i estudiants          
de diversos cicles formatius, que es desenvolupa en condicions de qualitat i igualtat per a tots  
els participants, independentment de la seva capacitat, preparació i coneixements. 

Activitat a càrrec dels districtes de les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi, amb el suport                    
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

DIA: Dissabte, 23 de novembre 
HORA: D’11.30 a 12.30 h
LLOC: Centre Cívic Vil·la Florida (carrer de Muntaner, 544)

Espectacle familiar: contacontes «El cargol i l’herba de poniol»

El cargol no pot arrencar l’herba de poniol que li farà passar el mal de panxa. Per sort,             
uns animalons l’ajudaran a estirar-la tot cantant boniques cançons. A càrrec de El Botó Màgic. 

El Botó Màgic és una companyia de contacontes formada per persones amb diversitat funcional 
que fan que els infants s’endinsin en un món de fantasia. Està formada per 10 persones          
que musiquen els contes amb cançons populars infantils i que afavoreixen el ritme dels seus 
contacontes i la interacció amb els infants. Activitat gratuïta oberta a tothom. Aforament limitat. 

Activitat a càrrec de la companyia El Botó Màgic de la Fundació ASPASIM.
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DIA: Diumenge, 24 de novembre
HORA: D’11 a 14 h
LLOC: Plaça del Consell de la Vila 

Acte central de Commemoració del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat

 9.30 h - Punt de trobada dels participants a la plaça Consell de la Vila
 11 h - Xocolatada per a tothom
 11 a 11.40 h - Gegants inclusius: els gegant de Sarrià amb el gegant Normag i           
el grup de música Pop Salat
 11 a 11.40 h - Grallers i tabalers de Sarrià
 11.40 a 11.50 h - Parlaments a càrrec del Regidor del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, Sr. Albert Batlle. I Manifest, en primera persona, per part de 8 perso-
nes usuàries d’entitats, sobre la Convenció sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat
 11.50 a 12.10 h - Màgia i globoflèxia
 12.10 a 12.50 h - Country
 12.50 a 13.45 h - Zumba inclusiva
 14 h - Fi de festa

Activitats que duraran tot el matí (11 a 14 h):

 Exhibició dels productes artesanals realitzats pels centres ocupacionals del Districte.
 Tallers adreçats a tothom i realitzats per les persones usuàries i professionals 
dels centres ocupacionals del Districte.

Les persones assistents a l’acte rebran de regal bufs commemoratius del Dia Internacional        
de les Persones amb Discapacitat. 

Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi, conjuntament amb les entitats participants               
en la Taula d’Entitats del Districte.

Servei d’interpretació en llengua de signes

Subtitulació en pantalla



19
DIA: Dimecres, 27 de novembre 
HORA: De 17.30 a 18.30 h
LLOC: Casal Infantil Vil·la Urània (carrer de Saragossa, 29)

Espectacle familiar: contacontes «Sopa de pedres» 

Un viatge a un món ple de màgia amb aquest caldo saborós. A càrrec de El Botó Màgic,          
una companyia de contacontes formada  per persones amb diversitat funcional que fan que 
els infants s’endinsen en un món de fantasia. Està formada per 10 persones que musiquen 
els contes amb cançons populars infantils i que afavoreixen el ritme dels seus contacontes i             
la interacció amb els infants.

Activitat oberta a tothom. Aforament limitat.

Activitat a càrrec de la companyia El Botó Màgic de la Fundació ASPASIM.

DIA: Dijous, 28 de novembre 
HORA: De 17.30 a 19.30 h
LLOC: Centre Cívic Vil·la Urània (carrer de Saragossa, 29)

Taller: «Construïm hotels d’insectes» 

Els hotels d’insectes són petites estructures de fusta que serveixen de refugi per a pol·linitzadors 
de plantes i cultius i que permeten fomentar la biodiversitat a la ciutat. Es construiran dos hotels 
d’insectes que s’instal·laran al mateix centre cívic. Activitat oberta a tothom.

Activitat a càrrec de la Fundació ASPASIM.

DIA: Divendres, 29 de novembre 
HORA: 17.30 h
LLOC: Casa Orlandai (carrer de Jaume Piquet, 23)

Taller: «Cosim el davantal» 

Taller de brodat a càrrec de la Fundació ASPASIM, impartit per persones amb discapacitat i 
monitors i monitores del taller de costura ESTIREM EL FIL. Els participants podran brodar un 
davantal infantil seguint tots els passos necessaris: triar un disseny o dibuix, copiar-lo a la taula 
de llum i, finalment, brodar-lo amb punt de cadeneta o punt enrere. Activitat oberta a tothom.

Activitat a càrrec de la Fundació ASPASIM.
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DIA: Dissabte, 30 de novembre 
HORA: 12 h
LLOC: Casal de Barri Espai Putxet (carrer de Marmellà, 13)

Contacontes inclusiu: «Tots els petons del món» 

Veniu a gaudir d’un espectacle sensorial, visual i inclusiu amb tots els petons del món!    
Coneixeu els petons suaus de papallona, els petons forts de cocodril o com fan petons les vaques? 
També hi ha els petons regal, els sorpresa, els amistosos... Tot tipus de petons ben diferents   
que en Tonet, el petit de cal Petó, descobrirà durant el seu fantàstic viatge. Us hi apunteu? 

A càrrec de Montse Panero i interpretació en llengua de signes d’Elena Farreras. 

Organitza: Casal de Barri Espai Putxet i Districte de Sarrià-Sant-Gervasi.

Activitat oberta a tothom, amb reserva de places (cal trucar al 934 186 035 o enviar un        
correu electrònic a espaiputxet@espaiputxet.com).

Servei d’interpretació en llengua de signes

DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: De 10 a 13 h
LLOC: Pendent de determinar

Taller: «Mosaic per la inclusió» 

Col·locació d’un mosaic inclusiu cocreat per persones de la Fundació TEAS i persones d’altres 
entitats que han participat en els tallers (entitats del sector de la discapacitat i altres agents 
socials i veïnals). En el moment de la col·locació del mosaic, els artistes de TEAS explicaran el 
mètode del mosaic (trencadís), com l’han fet i quines entitats hi han participat. Activitat oberta a 
tothom.

Activitat a càrrec de la Fundació TEAS.

DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: De 17.30 a 19.30 h
LLOC: Casal Infantil Vil·la Urània (carrer de Saragossa, 29)

Taller: «Construïm hotels d’insectes» 

Activitat inclosa dins del Casal Infantil. Els infants elaboraran un hotel d’insectes amb diversos 
materials de reciclatge i vegetals que serveixi de refugi per a pol·linitzadors de plantes i cultius 
i que permeti fomentar la biodiversitat a la ciutat. Aquest hotel d’insectes s’instal·larà al mateix 
centre cívic.

Activitat a càrrec de la Fundació ASPASIM.
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DIA: Del 4 al 31 de desembre 
HORA: 18.30 h
LLOC: Casal de Barri Espai Putxet (carrer de Marmellà, 13)

Exposició: «Art Inclusiu Nadalenc» 

Mostra-història dels dibuixos guanyadors del Concurs Nacional de Dibuix de Nadal per a 
Persones amb Discapacitats Físiques d’Auxilia, que des de l’any 1985 han estat escollits          
per representar les postals nadalenques de l’Associació. Activitat oberta a tothom.

Activitat a càrrec de l’Associació Auxilia.
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 Gràcia

DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: De 10.30 a 13.30 h
LLOC: Plaça de la Vila de Gràcia

Tallers sobre la inclusió en l’art 

Activitat amb infants de les escoles del Districte que faran tallers organitzats per diverses entitats 
que treballen la inclusió en l’art. L’activitat també inclourà l’elaboració i la lectura d’un manifest 
sobre la inclusió en l’art per part de les persones participants. 

• JOIA: elaboració de petits instruments musicals casolans a partir de material reciclat.
• Salut Mental Gràcia: taller de ‘monebricks’ (moneders fets amb tetrabrics). 
• ACIDH: «Jo també», dinàmica  a través de la tècnica del collage. 
• Eneida: «Dibuix conjunt».
• Arapdis: «Munta i doblega» (targeters fets amb paper reciclat). 
• Nexe música: «So i colors», una sessió oberta d’allò que fem amb els infants a l’escola.

Hi participen: AcidH, Associació ARAPDIS, Associació ATRA, Centre Ocupacional Eneida, 
Fundació Joia, Nexe Fundació i Salut Mental Gràcia. 

Els treballs artístics i el manifest sorgit dels tallers s’exposarà a la Seu del Districte a principis   
del 2020.
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 Horta-Guinardó

DIA: Divendres, 29 de novembre 
HORA: De 9.30 a 13 h
LLOC: Davant la seu del Districte d’Horta-Guinardó (ronda del Guinardó, 49 – plaça d’Alfons X)

Horta-Guinardó celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 9.30 h - Benvinguda a les persones participants
 A partir de les 10 h - Tallers oberts a tothom organitzats per les entitats que formen
part del Consell de Persones amb Discapacitat del Districte d’Horta-Guinardó.

• Taller de punts de llibre.
• Taller de xapes.
• Taller de sabons ecològics.
• Taller de globus.
• Jocs inclusius. 

 11.30 a 12 h - 3a Flashmob del Districte amb la cançó «Serem ocells» 
d’Oques Grasses —del seu àlbum «Fans del sol»—    

Comptarem amb:

- Presentació a càrrec d’Amadeu Carbó, educador social del Taller Escola Sant Camil.
- Dinamització a càrrec del Pallasso Vermellet.
- Dinamització de la coreografia a càrrec de Kelly Lua, de la companyia Creart.
- Col·laboració del gegant Normag. 

Activitat gratuïta i oberta a tothom.

Organitza: Consell de Persones amb Discapacitat del Districte d’Horta-Guinardó.
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 Nou Barris

DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: D’11 a 12 h
LLOC: Pati de la seu del Districte de Nou Barris (plaça Major de Nou Barris, 1)

Balla amb nosaltres

Activitat de ball amb la coreografia de dos centres ocupacionals del Districte i alumnes               
de l’escola Josep Pla, amb la cançó «Caminem junts» de Doctor Prats, i la participació del grup 
de batucada inclusiva Reperkutim. 

Activitat oberta a tothom.

Organitza: TEB Verdum i Can Carreras, dos centres ocupacionals del Districte, amb el suport 
del Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat i l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes

DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: 18 h
LLOC: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta (plaça de Carmen Laforet, 11)

Projecció del documental «Cada quinze dies» i col·loqui 

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. 

Després de la projecció es farà un col·loqui amb els realitzadors i el protagonista del documental. 
Autors Laura Huguet i Joan Tisminetzky, any 2018, subtitulada en català. 

Organitza: Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal de Persones     
amb Discapacitat, i Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes

Emissores FM
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DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: De 19 a 20 h
LLOC: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta (plaça de Carmen Laforet, 11)

Acte d’inauguració de l’exposició fotogràfica «Viure amb una altra mirada»

Dones que Aquestes dones, a través de les seves fotos, ens mostren una mirada plena de lluita, 
de perseverança, de tristesa, de felicitat, d’il·lusió i, sobretot, d’enderroc de barreres i d’etiquetes. 
En el seu vocabulari, no hi tenen cabuda les paraules «no pots». Us animem a «viure amb      
una altra mirada» amb elles: 

Presentació i visita guiada a càrrec de l’entitat ASENDI NB. 

Podeu visitar l’exposició a la Biblioteca, del 25 de novembre al 15 de desembre, en horari 
d’atenció de l’equipament.  

Organitza: entitat ASENDI NB, amb el suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
i la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes

Text en Braille
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DIA: Dimecres, 4 de desembre 
HORA: 19 h
LLOC: Espai Jove Les Basses (carrer del Teide, 20)

Teatre: «El sexe dels àngels» 

Tres amics comparteixen un pis adaptat per a persones amb diversitat funcional. L’Adolfo és 
homosexual i deficient visual. La Vero és lesbiana i pateix les seqüeles d’un ictus que li va 
provocar una paràlisi lateral parcial del cantó dret. El Dani viu tancat en un armari de doble pany, 
amagat i submergit en els seus records d’adolescència d’ençà que va caure per una finestra 
quan tenia catorze anys i es va quedar tetraplègic. Les seves vides faran un tomb amb l’aparició 
de l’Edu, un actor atractiu de carrera mediocre que va ser el millor amic del Dani fins que va patir 
l’accident. L’arribada de l’Edu a la casa esdevé el catalitzador que els ajuda a prendre decisions 
per posar punt i final als seus conflictes. A càrrec de la companyia Diversitat Teatral. 

Organitza: Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat i Espai Jove Les Basses, amb la col·laboració de la Fundació ONCE.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes

Servei d’audiodescripció
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DIA: Dimecres, 11 de desembre 
HORA: 16 h
LLOC: Punt de trobada: Centre Cívic Can Basté (passeig de Fabra i Puig, 274-276)

Ruta accessible pel conjunt històric de Santa Eulàlia de Vilapicina 

Visita guiada accessible pel conjunt històric de Santa Eulàlia de Vilapicina. 

Organitza: entitat 9 Barriza’t, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Districte             
de Nou Barris.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes

Maqueta tàctil del conjunt històric
 

DIA: Dijous, 12 de desembre 
HORA: 17 h
LLOC: Seu del Districte de Nou Barris (plaça Major de Nou Barris, 1). Passadís, 2a planta

Visita guiada accessible a l’exposició fotogràfica sobre els 40 anys                
de Can Ensenya 

Visita guiada accessible per l’exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de Can Ensenya: 
«Can Ensenya estima Nou Barris. 40 anys fent història». 
Aquesta exposició romandrà oberta fins al 5 de gener en horari d’obertura de la seu del Districte. 

Organitza: entitat Can Ensenya, amb el suport del Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes

Text en Braille



28
DIA: Dijous, 19 de desembre 
HORA: 17.30 h
LLOC: Pati de la seu del Districte de Nou Barris (plaça Major de Nou Barris, 1)

Guarniment de l’arbre de Nadal i espectacle musical 

Guarniment de dos arbres de Nadal amb material reciclat elaborat per persones amb discapacitat, 
gent gran i dones del Districte. 
Es podrà gaudir d’espectacles de música i de màgia, i hi haurà xocolatada per a tothom. 

Organitza: Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, Consell de Gent Gran del Districte i 
Consell de Feminisme del Districte. 

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes

DIA: Divendres, 20 de desembre 
HORA: 17.30 h
LLOC: Biblioteca Nou Barris (plaça Major de Nou Barris, 2)

Taller: «Fes la teva postal de Nadal» 

Taller inclusiu de Nadal adreçat a infants de 4 a 11 anys en què es farà una postal amb material 
reciclat. A partir de materials preparats per persones usuàries de Can Ensenya es farà el 
muntatge d’una postal de Nadal. El taller estarà dirigit per dues educadores de l’Associació que 
acompanyaran les persones usuàries de Can Ensenya en el rol de monitors i monitores durant   
el taller. 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la Biblioteca Nou Barris. 

Organitza: entitat Can Ensenya, Biblioteca Nou Barris, Districte i Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Servei d’interpretació en llengua de signes
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 Sant Andreu

DIA: Dimarts, 3 de desembre 
HORA: D’11 a 12 h 
LLOC: Plaça d’Orfila

VI Flashmob

Flashmob commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que        
també forma part de la Festa Major de Sant Andreu. La cançó escollida és «Agafant l’horitzó»,  
de Txarango. Hi participen entitats de persones amb discapacitat i escoles del Districte. 

Activitat gratuïta oberta a tothom.

Organitza: Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat de Sant Andreu
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 Sant Martí

DIA: 3 de desembre 
HORA: De 10.30 a 13 h
LLOC: Camp de Fútbol Clot de la Mel 

Activitat esportiva inclusiva

Un tastet de diverses activitats esportives obertes a tothom, com ara futbol, relaxació i ioga, 
bàsquet o patinatge, entre d’altres. 

Hi participen: Joia, CO Bogatell, Taller el XOP, ASPACE, Residència i centre de dia Montserrat 
Betriu i Fundació Pere Mitjans.

DIA: 4 de desembre 
HORA: 18 h
LLOC: Sala polivalent de Ca l’Isidret (carrer de Josep Pla, 174) 

Conferència: Violència de gènere i discapacitat

A càrrec d’Asun Pié, professora del Departament de Psicologia i Educació de la Universitat 
Oberta de Catalunya i directora del postgrau de Salut Mental Col·lectiva. La xerrada forma part 
del programa de les Aules d’Extensió Universitària.

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Sala amb bucle magnètic
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Llegenda

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Accessible per a persones amb discapacitat visual

Accessible per a persones amb discapacitat auditiva

Bucle magnètic

Text de lectura fàcil

Audiodescripció

Servei d’interpretació de llengua de signes

Text en Braille



Dia internacional
de les Persones

amb disCapacitat


