
Accés al Programa amb les locucions  
per a persones amb discapacitat visual

FER CLICK AQUÍ

http://www.tematicblog.com/WHERIS_cl/ajuntament_bcn/LesCorts/Prog_DISCAP_LesCorts_2021/Landing.html


Programa

21 de novembre

26 de novembre

Ruta accessible “Art en 
Diagonal”
Hora: a les 11 h
Lloc: porta principal del Palau Reial de 
Pedralbes (av. Diagonal)

Recorregut pels llocs més emblemàtics 
de l’avinguda Diagonal. Activitat dirigida a 
l’Associació Discapacitat Visual Catalunya 
B1B2B3. 

Ruta accessible pel nucli 
antic de les Corts
Hora: a les 11 h
Lloc: seu del Districte de les Corts 
(pl. Comas)

Recorregut pels llocs més emblemàtics 
del nucli antic del districte de les Corts. 
Activitat dirigida a l’alumnat de PFI de 
l’Escola Paideia. 



2 de desembre

Capacita-dissims
Hora: a les 18 h
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló (
Comtes de Bell-Lloc, 192)

Activitat lúdica, participativa i amb base 
literària. Narració de contes sobre diverses 
discapacitats, reflexió i torn de conversa 
amb els infants.
Activitat infantil a partir de 7 anys. 
Inscripcions a: 
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca

Emociones del dolor. 
Conferència i documental
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
(riera Blanca, 1-3)

Documental en què podreu conèixer les 
pintures de Manoli Tapias i la narració 
poètica recitada i escrita per Mercè Guiu, 
traductora i intèrpret amb discapacitat 
visual que també pateix fibromiàlgia 
i que, a través de les seves emocions 
del dolor, ens convida a un viatge 
emocional. Després del documental 
podeu fer preguntes a l’artista sobre 
la seva obra i com viu la malaltia. 
Accessible per a mobilitat reduïda; el 
documental té subtítols en castellà.  
Inscripcions a: inscripcions.ccrierablanca.com



Del 2 al 31 de desembre

3 de desembre

Exposició “Fibromiàlgia. 
Conviure amb ella”
Hora: de 9 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
(riera Blanca, 1-3)

Fa quinze anys, l’artista va ser diagnosticada 
de fibromiàlgia i, per prescripció mèdica, va 
agafar els pinzells com a teràpia. L’exposició 
ens convida a un viatge emocional. A càrrec 
de la pintora Manoli Tapias. Accessible per 
a mobilitat reduïda.

Flashmob inclusiva
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: Districte de les Corts (pl. Comas)

Entitats i serveis de persones amb discapacitat 
del districte de les Corts i col·lectius diversos 
ballaran conjuntament una coreografia amb la 
cançó “Bendita la vida” de Txarango.  Aquest 
acte es portarà a terme simultàniament als 
districtes de Ciutat Vella, Horta-Guinardó, 
Nou Barris i Sant Andreu. 
El dia 6 de desembre es ballarà la mateixa 
coreografia al Camp de refugiats de Talbieh 
(Jordània). Aquesta activitat ha sorgit arrel 
del treball de col·laboració entre la capital 
jordana, Amman, i Barcelona amb matèria 
d’accessibilitat.  
Grup de treball per a la Inclusió



Invictus, sense límits
Hora: a les 18 h
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart” (comandant Benítez, 6)

Una obra basada en les experiències 
personals de cada integrant d’Invictus. Un 
viatge emocional en què la desesperació, 
l’ansietat, la por i la frustració es convertiran 
en companyes de viatge. L’esforç i la 
constància seran les nostres aliades i cada 
obstacle el convertirem en una oportunitat. 
Invictus, sense límits tracta de com afrontem 
situacions adverses, de canvis i de tornar a 
començar, aprendre, escoltar, reinventar-
se, acceptar-se i estimar-se. Parla de viure! 
A càrrec d’Invictus Dance Company. 
Inscripcions a: 
https://inscripcions.ccperequart.com/

Il·luminació de la façana del 
Centre Cívic Can Deu amb 
motiu del Dia Internacional 
de les Persones amb 
Discapacitat
Hora: de 18 a 22 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu 
(pl. Concòrdia, 13)



10 de desembre

14 de desembre

Ruta accessible pel nucli antic 
de les Corts
Hora: a les 11 h
Lloc: seu del Districte de les Corts 
(pl. Comas)

Recorregut pels llocs més emblemàtics del 
nucli antic del districte de les Corts. Activitat 
dirigida al Taller Ocupacional Ariadna. 

Ruta accessible pel nucli antic 
de les Corts
Hora: a les 11 h
Lloc: seu del Districte de les Corts 
(pl. Comas)
Recorregut pels llocs més emblemàtics del 
nucli antic del districte de les Corts. Activitat 
dirigida al Centre Ocupacional Les Corts.



19 de desembre

Espectacle ‘Els tres porquets i 
el llop especulador’
Hora: a les 12 h
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas-Les 
Corts (Dolors Masferrer i Bosch, 33)

Hi havia una vegada un porquet arquitecte, 
una porqueta hipster i un porquet ecologista 
que, farts de ser perseguits pel ferotge llop 
Wolfy, van decidir marxar ben lluny i fer 
realitat el seu somni: viure tranquil·lament 
en unes cases fetes a la mida de les seves 
aficions i manera de ser. Un bon dia, però, 
va aparèixer a la contrada la Teff, una 
aristocràtica i un pèl excèntrica guineu 
anglesa que es va enamorar d’aquelles 
meravelloses cases. Tant se’n va encapritxar 
que va prendre la ferma decisió d’adquirir-
les. El vell Wolfy, que en el passat havia 
estat un especulador que havia fet negocis 
ruïnosos comprant i venent cases, va veure 
en la guineu l’oportunitat de fer-se ric d’una 
vegada. Creieu que en Wolfy aconseguirà 
fer fora els tres porquets i fer-se ric? O 
potser el destí el sorprendrà i capgirarà 
del tot els seus malèvols projectes?  Per a 
infants a partir de 3 anys. 

Visita anticipativa i tàctil a les 11.30 h.



Guiatge accessible per a persones 
amb discapacitat visual.

Guiatge accessible per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Textos de lectura fàcil. 

Bucle magnètic.

Audiodescripció.

Subtitulació en directe.

Servei d’interpretació de llengua de signes.

Accessible per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Aquest programa està adaptat a les 
persones amb discapacitat visual, 
mitjançant el Sistema WHERIS.
Per accedir a les locucions, clicar al 
botó incorporat a la portada.


	Accés al Programa amb les locucions per a persones amb discapacitat visual FER CLICK AQUÍ: 


