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El proper 3 de desembre se 
celebra el Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat i a 
Nou Barris ens hi sumem amb una 
àmplia programació d’activitats 
que us presentem a continuació. 

No us penseu, però, que aquesta és l’única 
acció envers l’accessibilitat i la inclusió de les 
persones amb discapacitat que duem a terme 
al llarg de l’any. A Nou Barris ens prenem molt 
seriosament el compromís de l’Ajuntament 
de Barcelona cap a aquest col·lectiu i durant 
l’any fem nombroses actuacions que ho 
demostren: aquest 2021, per exemple, hem 
incorporat el servei de subtitulació en directe a 
les retransmissions dels plenaris i les audiències 
públiques (que ja comptaven des de feia 
temps amb un servei presencial d’interpretació 
en llengua de signes), hem instal·lat bucles 
magnètics als centres cívics Can Basté i Zona 
Nord (així ja hi ha un total de nou equipaments 
municipals del districte equipats amb aquest 
recurs) i hem participat per segona vegada en el 
programa CASBA de sensibilització i millora de 
l’accessibilitat dels comerços.

Us convidem a participar en les activitats que us 
presentem a continuació, algunes de les quals   
ja són autèntics clàssics, i a contribuir, dintre de 
les vostres possibilitats, a la seva inclusió plena 
dins la vida del nostre districte.

Xavier Marcé
Regidor de Nou Barris



De l’1 al 18 de desembre
de 2021

Exposició fotogràfica 
“Viure amb una altra mirada”
A càrrec de l’entitat ASENDI
Horari: el mateix del centre cívic
Dilluns de 16 a 22 h, de dimarts a divendres de 9.30 a 
13.30 h i de les 16 a les 22 h, dissabte de 10.30 a 13.30 h 
i de 14.30 a 20.30 h. Diumenge tancat.
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Passeig Fabra i Puig, 274, Barcelona

Síntesi:  Mireu  la vida de cara o només la veieu 
passar? Aquestes dones ens mostren, a través 
de les seves fotos, 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 existeixen les paraules no 
pots. Us animem a viure amb una altra mirada 
amb elles.



Dia  2 de desembre

Presentació de la novel·la
El tercer día: caminando sobre ruedas
a càrrec del mateix autor, Eladio Herranz
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca  Nou Barris

A menudo vemos a personas en silla de ruedas 
sin saber todo lo que implica. Este libro te 
sienta en la silla de uno de ellos y te deja ver 
el mundo a través de sus ojos. Nos cuenta 
su proceso desde el principio y todo lo que 
ocurrió después, con un relato fresco, emotivo y 
con mucho sentido del humor; desde la mirada 
de un adolescente que se siente perdido, y su 
familia, que está tan perdida como él.
Está dirigido a todo tipo de público: personas 
que están descubriendo su diversidad, 
veteranos que quieren reivindicarla, 
profesionales interesados más allá de lo 
académico, y cualquier persona con una chispa 
de curiosidad, adultos y adolescentes.

Eladio Herranz Frías es psicólogo, actor y autor de 
algunas obras de teatro y diversos micropoemas. 
Trabaja desde 1998 como psicólogo en el European 
Internacional School of Barcelona.

Cal sol.licitar el servei enviant un 
correu electrònic a:
b.barcelona.nb@diba.cat



Dia 3 de desembre 

Vine a ballar amb nosaltres
Horari: de les 10 fins a les 12 h
Lloc: Pati de la seu del Districte de Nou Barris

Escoles del districte, entitats i serveis de 
persones amb discapacitat vindran a ballar una 
cançó amb coreografia creada per Artenea. 
Dinamització a càrrec del TEB Verdum i del CO 
Can Carreras - Aproseat
Aforament limitat, cal inscripció prèvia 
mitjançant la web del CRP
Mesures sanitàries: cal portar mascareta

Il·luminació de la façana de la 
Seu del Districte de Nou Barris
Hora: de les 18 a les 22 h
Lloc: plaça Major de Nou Barris, 1

Per commemorar el Dia Internacional de 
Persones amb Discapacitat



Dia 15 de desembre 

Guarniment arbre de Nadal
A càrrec de les entitats Can Ensenya i 
TEB Verdum
Hora: 17.30 h 
Lloc: Pati de la seu del Districte

Entitats de persones amb discapacitat i els casals 
municipals de gent gran del districte
Mesures sanitàries: cal portar mascareta
Aforament limitat, cal fer inscripció a les entitats 
Can Ensenya o Teb Verdum, o als casals 
municipals de gent gran

Teatre Impro Show especial 
Nadal, a càrrec de la companyia 
Planeta Impro
Hora: 18 h 
Lloc: Pati de la seu del Districte
Espectacle adreçat a tots el públics
Aforament limitat, cal fer inscripció a les entitats 
Can Ensenya o Teb Verdum, o als casals 
municipals de gent gran



Dia 17 de desembre

Taller: elaboració d’una targeta 
de Nadal
Hora:  17.30 h
Lloc: Biblioteca de Nou Barris 

Organitza: Associació Can Ensenya
Adreçat  a infants entre 4 i 9 anys
Taller gratuït
Cal inscripció prèvia trucant al 932914850 o 
enviant un correu electrònic a:
b.barcelona.nb@diba.cat

Llegenda de les icones d’accessibilitat

Acte accessible per a persones cegues

Acte amb servei d’interpretació en llengua 
de signes

Acte amb servei de subtitulació



barcelona.cat/noubarris

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca
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