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Programa d’activitats 

 

 

Dia internacional de les persones amb 

discapacitat al districte de Sarrià - Sant 

Gervasi 

 

 

3 de desembre de 2020 

 

#SumemCapacitats #SumemDiversitats  
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El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i Barcelona  
se suma a la celebració. Amb el lema “Sumem capacitats, sumem diversitats”, i amb el 
rerefons de la situació d’emergència sanitària, aprofitem l’efemèride per reivindicar els 
drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida i de la 
societat, posant el focus en el dret a viure de manera independent.   
 
Les activitats proposades han comptat amb la participació de les persones amb 
discapacitat vinculades a entitats del districte de Sarrià-Sant Gervasi que treballen amb 
Persones amb Discapacitat. 
 
Aquestes activitats són gratuïtes, i la majoria en format virtual per afavorir que tothom 
pugui gaudir-les en nombroses ocasions, per tal de rememorar aquesta 
commemoració tantes vegades com ho desitgem. 

 

 

Il·luminació de la façana de la Seu del Districte de color taronja que dona 

visibilitat a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb 

Discapacitat 
 
Data: dijous 3 de desembre 
Horari: A partir de les 18 hores 
Lloc: Seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (Plaça del Consell de la Vila) 

 

Vídeo de la creació participativa de la pancarta del Dia Internacional de 

les Persones amb Discapacitat del districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
Data: dijous 3 de desembre 
Lloc: llançament a la pàgina web del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a través de 
xarxes socials   
 
Vídeo que explica el procés de creació de la pancarta del Dia Internacional de Persones 
amb Discapacitat. Infants, joves i persones adultes amb discapacitat, vinculades a 
entitats de persones amb discapacitat del districte de Sarrià - Sant Gervasi, han fet 
dibuixos i pintures inspirant-se en aquest dia per elaborar, conjuntament, la pancarta 
que estarà penjada al balcó de la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi el 3 de 
desembre, per commemorar aquest dia. 

 
Activitat organitzada per la Taula d’entitats de Persones amb Discapacitat i el districte 

de Sarrià – Sant Gervasi. 

https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca


 
 
 
 
 

 3 

 

Cantem El Botó Màgic 
 
Data: dijous 3 de desembre 
Lloc: llançament a la pàgina web del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a través de 
xarxes socials   
 
Videoclip participatiu Cantem El Botó Màgic, elaborat amb els 115 vídeos rebuts 
d’escoles, instituts, entitats d’educació en el lleure, famílies i grups de música d’arreu 
de Catalunya en què es canta, en llengua de signes catalana, la cançó del grup de 
contacontes El Botó Màgic. El grup està format per persones amb discapacitat 
intel·lectual greu.  
 
Elaborat per la Fundació Aspasim conjuntament amb el Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi.  
 

   Vídeo amb subtitulació i interpretació en llengua de signes 
 

 

Nosaltres també 
 
Data: dijous 3 de desembre 
Format: virtual 
 
Sèrie de vídeos que mostren històries de persones amb discapacitat durant el 
confinament, explicades en primera persona.  
Podreu veure els vídeos a través  

- dels codis QR que hi ha a les fotografies dels protagonistes dels vídeos 
instal·lades als espais expositius del Centre Cívic Sarrià, Centre Cultural Casa 
Orlandai, Mercat de Sarrià, EAP Sarrià-Vallvidrera - Les Planes i en disset 
expositors municipals ubicats a diferents equipaments del districte. Horari: el 
de cada equipament  

- La pàgina web del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i les xarxes socials.  
- https://fundacioesmen.org/nosaltres-tambe/  

 
Activitat realitzada per la Fundació Esmen amb el suport del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi.  
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2ffundacioesmen.org%2fnosaltres%2dtambe%2f&umid=2482C747-B57C-B805-BE2E-C6C6DEAF3354&auth=816702a8ce818583ab6a1b701c448802a11306a6-951bc288fc92da4437055f72ef743e29a66029ec
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Mostra de Mosaic participatiu de commemoració 
 
Data: A partir del 9  de desembre (mostra temporal) 
Lloc: Espais exteriors de l'entitat (Roda. General Mitre, 202-204) 
 

Mostra temporal de mosaics elaborats per persones amb discapacitat. Aquestes 
persones han creat un seguit de mosaics al Centre ocupacional Fundació Teas 
inspirant-se en la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat. I una vegada secs, els exposen a l’interior de les finestres de l’entitat on 
podran ser visibilitzats per tothom, a qualsevol hora del dia. Amb aquesta activitat es 
posa en valor les capacitats i creativitat de les persones amb discapacitat. 

Activitat realitzada per la Fundació TEAS, amb el suport del Districte de Sarrià – Sant 
Gervasi 

 


