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Programa d’activitats 
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

3 de desembre de 2021 

#DIPD2021 #DiaInternacionalPersonesAmbDiscapacitat #SumemCapacitats #SumemDiversitats 

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i Barcelona se 
suma a la celebració, com cada any. Amb el lema ‘Som diversitat. Construïm Barcelona’, 
aprofitem l’efemèride per reivindicar els drets de les persones amb discapacitat i per posar en 
valor la riquesa de la diversitat alhora de construir una ciutat justa i igualitària. 

Celebrem l’efemèride oferint un ampli i ric ventall d’activitats, a la ciutat i als districtes, moltes 
d’elles en format virtual i la majoria gratuïtes (s’indica aquelles que tenen cost). 

El 3 de desembre de 1992, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar 
aquest dia com el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i des d’aleshores se 
celebra arreu del món. 

Totes les activitats es realitzen complint les recomanacions sanitàries i amb la voluntat de 
garantir una celebració segura. En moltes d’elles l’aforament és limitat i cal inscripció prèvia. 
Com a mesura de prevenció és obligatori portar mascareta i mantenir la distància de seguretat 
indicada pel personal de l’organització. 

La realització de les activitats està subjecte a l’evolució de la situació de la covid-19 a 
Barcelona i a les possibles mesures sanitàries que es dictin des de les autoritats competents. 



   

   

Activitats a la ciutat 

Acte de presentació de l’Estratègia Barcelona 
per a l’Accessibilitat Universal 

Acte central del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Dia: dijous 2 de desembre de 2021 
Hora: de les 12.00 hores a les 14.00 hores 
Lloc: Saló de Cent, edifici de l’Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, nº1 

Format: presencial.  Aforament  limitat. 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament omplint el formulari d’inscripció 

Acte obert a tothom. 

Des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), aprofitem l’efemèride per 
posar el focus en el dret a l’accessibilitat i a la plena inclusió del col·lectiu de persones amb 
discapacitat organitzant un acte per presentar el diagnòstic i l’Estratègia Barcelona per a 
l’Accessibilitat Universal. 

Podeu consultar el programa de l’acte. 

Servei de subtitulació en directe 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Xerrada-debat, ‘L’èxit de la inclusió: quins són els factors que ho 
fan possible’ 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Hora: de les 12.30 a les 14.00 hores 
Format: virtual 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament omplint el formulari d’inscripció. 
Activitat oberta a tothom. 

Aquesta xerrada s’emmarca en el cicle de trobades adreçat al teixit empresarial de Barcelona, 
organitzat per la Xarxa per a la Inclusió Laboral Barcelona (XIB). 

https://inscripcions.barcelona.cat/estrategia_barcelona_accessibilitat_universal_ca/
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/23172540/PROGRAMA-ACTE-ESTRATEGIA-ACCESSIBILITAT-UNIVERSAL.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp2Y3bbSJly8GYBLd6W8MyFvF9DLjI6aAGkigV1g5HHU78Ag/viewform


Il·luminació de l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: plaça de Sant Jaume, 1 

Hora: de les 18.00 a les 22.00 hores 

L’edifici de l’Ajuntament de Barcelona es vestirà de color taronja amb motiu de l’efemèride 
conjuntament amb altres seus de districte. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i per posar de manifest la 
decidida lluita del consistori pels drets del col·lectiu. 

Flashmob a Jordània amb motiu del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat 

Dia:  dilluns 6 de desembre de 2021 
Lloc: camp de refugiats de Talbieh (Jordània) 
Format: presencial 

Flashmob al camp de refugiats de Talbieh on es ballarà la coreografía creada per Artenea  i 
es farà servir la cançó, Bendita la vida, de Txarango, les mateixes que a les Flashmobs dels 
districtes de la ciutat. 

Aquesta activitat ha sorgit arrel del treball de col·laboració entre la capital jordana, Amman, i 
Barcelona en matèria d’accessibilitat. 



 

Activitats als districtes 

Ciutat Vella 

Exposició ‘Obrim finestres al confinament de les persones amb 
discapacitat’ 

Dia:  del 30 de novembre al 12 de desembre de 2021 
Lloc: sala d’actes de l’Espai Jove Palau Alòs, carrer de Sant Pere Més Baix, 55 

Hora: de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores 
Format: presencial 
Altres: visites comentades prèvia inscripció dels grups a l’Espai Jove Palau Alòs, a través del 
telèfon 932 681 224  o del correu electrònic info@palaualos.cat 
Activitat oberta a tothom. 

Exposició que mostra com viuen les persones amb discapacitat adultes el confinament, amb 
el tancament de portes de residències, llars residències i centres ocupacionals. Rutines i 
canvis a la quotidianitat; aprenentatges, entreteniment, dificultats, limitacions i pèrdues. A partir 
d’aquestes temàtiques descobrirem una gran capacitat de resiliència i apoderament davant les 
dificultats i canvis sobtats de vida. Ho organitza: Projecte Cooperem en la Diversitat. 

Cartells de l’exposició en braille 

Servei de subtitulació en directe 

Exposició Mural col·laboratiu ‘Retornant al barri’ 

Dia: del 30 de novembre al 12 de desembre de 2021 
Lloc: espai Hall del Centre Cívic Convent de Sant Agustí, carrer del Comerç, 36 

Hora:  de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores 
Format: presencial 
Altres: visites comentades prèvia inscripció dels grups al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 
a través del telèfon 932 565 000  o al correu electrònic informacio@conventagusti.com 

Activitat oberta a tothom. 

Mural realitzat de forma col·laborativa entre totes les entitats vinculades al Centre Cívic 
Convent de Sant Agustí, per festejar el retorn a carrers i places. 
Organitza: el Centre Cívic Convent de Sant Agustí. 

mailto:info@palaualos.cat
mailto:informacio@conventagusti.com


 
 
 

 

  

Cartells de l’exposició en braille 

Servei de subtitulació en directe 

Taller de teatre de l’oprimit: “Recuperem l’espai públic, després 
del Covid, per a tothom!” 

Dia i hora: 
• Dimecres 24 de novembre, de 11.00 a 13.00 hores 
• Dimecres 24 de novembre, de 18.00 a 20.00 hores 
• Dimecres 1 de desembre, de 11.00 a 13.00 hores a l’Espai Jove Palau Alòs, carrer de Sant 

Pere Més Baix, 55 
• Dimecres 1 de desembre, de 18.00 a 20.00 hores a l’Espai Jove Palau Alòs, carrer de Sant 

Pere Més Baix, 55 

Format: presencial 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament  a través del telèfon del Casal de Joves Palau Alòs 
932 681 224  o del correu electrònic info@palauallos.cat 

Una obra de teatre per revisar i capgirar la forma que tenim de compartir l’espai públic, perquè 
tots i totes hi puguem ser, tenint en compte les nostres necessitats - infants, persones amb 
discapacitat, joves, gent gran - un cop anem superant la pandèmia i el seu confinament. 

A partir del teatre de l’oprimit la companyia de Teatre Social Impacta’T ens proposarà 
situacions desagradables i/o de conflicte que ens trobem les persones amb discapacitat i les 
i els adolescents i joves a l’espai públic; algunes tenen a veure amb la pandèmia, altres amb 
les discriminacions que hem de lluitar per superar!. Ho organitza: Projecte Cooperem en la 
Diversitat. Tothom hi és convidat! 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Audiodescripció 

mailto:info@palauallos.cat


 

 

 
 

 
 

Celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
el 3/12/2021 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, plaça dels Àngels, 1 

Hora:  d’11.00 a 13.00 hores 
Format: presencial 
Activitat oberta a tothom. 

L’acte inclou: 
• Manifest creatiu i conjunt de les diferents entitats del Districte al voltant dels Drets de les Per

sones amb Discapacitat 
-

• Flashmob del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 
• Escoles dels districtes, entitats i serveis de persones amb discapacitat vindran a ballar la 

cançó ‘Bendita la vida’ del grup Txarango amb coreografia creada per Artenea. Un cant a la 
vida i a la transformació del ser a partir de l’amor i de l’apertura del cor. Ho organitza: Consell 
d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte. 

• Es farà al mateix temps a altres districtes de la ciutat. 
• Xocolatada 

Ho organitza: Tallers Sant Jordi i Comissió de Diversitat Funcional de Ciutat Vella. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Il·luminació de la seu del Districte de Ciutat Vella 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: plaça Bonsuccés, 3 

Hora: a partir de les 18.00 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de Ciutat Vella de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 



  

 

Espai de Diàleg, ‘Ens enfrontem a un repte: com recuperem els usos 
de carrers i places de forma més inclusiva desprès del Covid?’ 

Dia: dijous 9 de desembre de 2021  
Lloc: espai Hall del Centre Cívic Convent de Sant Agustí, carrer del Comerç, 36 

Hora:  de 12.00 a 14.00 hores 
Format: virtual   
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través  del telèfon del Casal de Joves Palau Alòs, 
932 681 224, o al correu electrònic info@palaualos.cat 

Reflexionarem sobre els diferents plantejaments urbanístics i econòmics que van modificant 
el nostre espai públic i el seu efecte en el temps de vida al carrer de les persones que viuen i/o 
passen gran part del dia a Ciutat Vella: infants, persones d’altres orígens,  joves, persones amb 
discapacitat, gent gran, turistes, persones sense llar, ... 

Taula rodona amb experiències en primera persona, debat entre especialistes i amb el públic 
assistent i recull de propostes. Ho organitza: Projecte Cooperem en la Diversitat. 

Les persones que necessitin intèrpret en llengua de signes, i/o subtitulació en 
pantalla, i/o emissores FM poden sol·licitar-ho amb 5 dies d’antelació al telèfon 932 
681 224 o al correu electrònic info@palaualos.cat 

L’Eixample 

El peix Irisat 

Dia:  dijous 21 de novembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic La Casa Elizalde, carrer de València, 302 

Hora: 12.00 hores  
Ho organitza: Centre Cívic La Casa Elizalde 

Espectacle de teatre i titelles per a tota la família. Una història divertida per descobrir el fons del 
mar i el valor de l’amistat. 

mailto:info@palaualos.cat
mailto:info@palaualos.cat


 

 
  

Visita tàctil abans de l’espectacle 

Audiodescripció 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

‘Ens apropem a les escoles’ 

Dia: dilluns 22 de novembre i dijous 2 i divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Centres Ocupacionals i aules de l’Institut Viladomat. 
Activitat adreçada a l’alumnat de l’Institut i persones usuàries dels Centres Ocupacionals.  

Les noies i els nois de l’Institut Viladomat faran tallers conjunts amb diferents entitats de la 
taula d’entitats de persones amb discapacitat del districte; Centre Ocupacional PAIDEIA, Centre 
CONDAL, Centre d’Atenció Especialitzada Bernadette i ASOCIDECAT. Ho organitza: Taula 
d’entitats de persones amb discapacitats del districte de l’Eixample. 

Sessió de contes inclusius ‘Coco i la lluna’ 

Dia:  dissabte 27 de novembre de 2021 
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, plaça Fort Pienc, 4 

Hora: 11.00 hores 
Aforament limitat. Entrada lliure fins que s’exhaureixin les entrades. 

En Coco és un cocodril enamorat de la lluna, una nit decideix endur-se-la a casa. La nit es 
queda fosca, però dins de la casa d’en Coco la lluna hi fa tanta llum que no es pot dormir. Mirar, 
tocar, olorar i tastar per saber qui s’ha endut la lluna i la seva llum. Espectacle a càrrec de  
Susagna Navó. Ho organitza: Biblioteca Fort Pienc. 



 
 
 
 

 

Activitat inclusiva i adaptada, també, per a persones amb pluridiscapacitats. 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Exposició ‘Mons possibles’ 

Dia i hora: 
• 30 de novembre de 2021, de les 10.00 a les 16.00 hores 
• 1 de desembre de 2021, de les 10.00 a les 16.00 hores 
• 2 de desembre de 2021, de les 10.00 a les 16.00 hores 
• 3 de desembre de 2021, de les 10.00 a les 20.00 hores 

Lloc: Espai Veïnal Calàbria, 66 
Activitat oberta a tothom. 

Exposició de fotografies, pintures i dibuixos. Si ens deixeu somiar, créixer i fer allò que 
desitgem sense buscar els nostres límits i fixant-vos en les nostres capacitats, veureu com 
volem. Ho organitza: Taula d’entitats de persones amb discapacitats del districte de l’Eixample. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Textos explicatius de les obres de l’exposició en braille 

Trobada lúdica d’entitats i presentació de l’exposició “Mons 
possibles” per part de l’equip d’artistes. Acte central del programa. 

Dia:  dijous 2 de desembre de 2021 
Lloc: Espai Veïnal Calàbria, 66 
Hora: 10.30 hores 
Activitat oberta a tothom. 



 

 
 

La trobada inclou una visita a l’exposició, un taller de pintura i un refrigeri. Ho organitza: 
Federació ECOM. 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Itinerari - taller en línia Desperta Barcelona 

Dia:  dijous 2 de desembre de 2021 
Hora: 18.00 hores 
Format:  virtual  
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament, a  info@aulambiental.org o www.aulambiental.org 

Itinerari i taller en línia en el qual, a través d’imatges i vídeos del Mapa Barcelona+Sostenible, 
ens acostarem a la natura urbana, trobant elements que ens poden inspirar per a poder crear 
dibuixos, poesies, collages, o altres composicions artístiques. Ho organitza: Aula Ambiental 
Sagrada Família, Animal Latitude, NaturalWalks, Mapa Barcelona + Sostenible, Asocidecat. 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Concert: Miquel Batalla 

Dia:  Dijous 2 de desembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491) 
Hora: 19.00 hores 
Format: presencial 
Inscripcions: cal inscriure-s’hi prèviament, enviant un missatge al correu electrònic 
info@aulambiental.org o a través del web  www.aulambiental.org 

mailto:info@aulambiental.org
http://www.aulambiental.org
mailto:info@aulambiental.org
http://www.aulambiental.org


 

Músic apassionat i sincer; la guitarra és la seva veu. Transforma instants de la seva vida 
quotidiana i experiències íntimes en composicions encantadores, que commouen, sorprenen i 
no deixen indiferents. La seva música és el viu retrat de la seva personalitat i tota ella respira 
autenticitat. En les seves cançons i havaneres parla obertament de la ceguera, comunicant al 
públic les seves vivències i sentiments. Ho organitza: Barcelona Blind Concerts i Associació 
Discapacitat Visual Catalunya b1+b2+b3. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Accessible per a persones amb discapacitat visual 

Paradeta de productes artesanals 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Mercat de Sant Antoni (Carrer del Comte d’Urgell, 1) 
Hora: de les 10.00 a les 16.00 hores 

Paradeta de productes artesanals elaborats per les noies i els nois de Centre Ocupacional 
PAIDEIA: decoració nadalenca, estampació i treballs amb fusta, entre altres. Ho organitza: 
Centre Ocupacional PAIDEIA. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Il·luminació de la seu del Districte de l’Eixample 

Dia: Divendres, 3 de desembre de 2021 
Lloc: carrer Aragó, 328 
Hora: de les 18.00 a les 22.00 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de l’Eixample de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 



 
 
 

  

Coneix ‘El Racó de la calma’ de la biblioteca 

Dia i hora: 
• Divendres 3 de desembre, de 16.00 a 20.00 hores 
• Dissabte 4 de desembre, de 10.00 a 14.00 hores 

Lloc: Sala infantil de la Biblioteca Fort Pienc, plaça Fort Pienc, 4 

Aforament limitat. 

Vine a conèixer la selecció d’objectes i de llibres sensorials del Racó de la calma, un espai 
mòbil de suport on els infants poden relaxar-se quan ho necessitin. Contes inclusius i adaptats 
també per a persones amb pluridiscapacitat. Ho organitza: Biblioteca Fort Pienc. 

Sessió de contes inclusius + presentació de la Capsa Sensorial 

Dia:  dissabte 11 de desembre de 2021 
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, plaça Fort Pienc, 4 

Hora: 11.00 hores 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada. 

Immersió vivencial al fons del mar a través d’un conte que explica les aventures d’un petit peix 
que busca la seva mare. 

Presentació de la Capsa Sensorial que acompanya la narració. Una capsa que es quedarà a 
viure a la biblioteca per a qui la necessiti, on es guarden els objectes per a explicar el conte a 
través dels sentits. Ho organitza: Biblioteca Fort Pienc. A càrrec d’Elisabeth Ulibarri.

 Servei d’interpretació de llengua de signes 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 



Les Corts 

 

 
 
 
 

Ruta accessible ‘Art en Diagonal’ 

Dia: diumenge 21 de novembre de 2021 
Lloc: porta d’entrada principal dels Jardins del Palau de Pedralbes, avinguda Diagonal, 686  
Hora: 11.00 hores 
Adreçada a l’entitat Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3. 

Recorregut pels llocs més emblemàtics de l’avinguda Diagonal. Ho organitza: Districte de les Corts. 

Accessible per a persones amb discapacitat visual 

Ruta Accessible pel Casc Antic de les Corts 

Dia: 
• Divendres 26 de novembre de 2021 
• Divendres, 10 de desembre de 2021 
• Dimarts, 14 de desembre de 2021 

Lloc: Seu del Districte de les Corts 
Hora: 11.00 hores 

Activitat adreçada a les persones usuàries d’aquestes entitats; Taller Ocupacional Ariadna, al 
Centre Ocupacional les Corts i a l’alumnat del PFI de l’Escola Paideia. 

Recorregut pels llocs més emblemàtics del barri antic del districte de les Corts. Ho organitza: 
Districte de les Corts. 

S’ofereix guiatge accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Material en lectura fàcil 



    

   

Exposició ‘Fibromialgia, conviure amb ella’ 

Dia:  del 2 al 31 de desembre de 2021 
Lloc: hall del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, carrer de la Riera Blanca, 1 - 3 

Hora:  de les 9.00 a les 21.00 hores 
Ho organitza: CC Josep M. Trias i Peitx 

Activitat oberta a tothom. Capacitat màxima per a 15 persones. 

Exposició de pintura de l’artista Manoli Tapias. 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. Ho organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Capacita-dissims 

Dia: dijous 2  de desembre de 2021 
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló, carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192-200 
Hora: 18.00 hores 
Ho organitza:  Biblioteca Montserrat Abelló 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripcions 

Activitat recomanada per a infants de més de 7 anys. 

Narració de contes sobre diverses discapacitats, reflexió i torn de conversa amb els infants. 
Activitat lúdica, participativa i amb base literària. 

Conferència i documental, ‘Emociones del dolor’ 

Dia:  dijous 2  de desembre de 2021 
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, carrer de la Riera Blanca, 1 - 3 

Hora: 18.30 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripció 

Activitat oberta a tothom. 

A través del documental podeu conèixer les pintures de l’artista Manoli Tapias i la narració 
poètica, recitada i escrita per Mercè Guiu. La Mercè és traductora i intèrpret amb discapacitat 
visual que també pateix fibromialgia i, a través de les seves emocions del dolor, ens convida 
a fer un viatge emocional. Després del documental, podeu preguntar a l’artista sobre la seva 
obra i com ha viscut la malaltia. Ho organitza: Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx. 

https://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/registre_cursos.php?curs_vigent=24625&centre=43&districte=&enviar=
https://inscripcions.ccrierablanca.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=45&t=CE&f=32


   

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei de subtitulació en directe 

Flashmob del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc:  plaça Comas 

Hora: d’11.00 a 13.00 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Entitats, serveis de persones amb discapacitat i altres col·lectius vindran a ballar la cançó 
‘Bendita la vida’ del grup Txarango amb coreografia creada per Artenea. Es farà al mateix 
temps i el mateix ball que a la resta de districtes. Ho organitza: Grup de treball per a la Inclusió 
del Districte. 

Es farà al mateix temps a altres districtes de la ciutat. 

Il·luminació de la seu del Districte de les Corts 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic Can Deu, plaça de la Concòrdia, 13 

Hora: de les 18.00 a les 22.00 hores 

Il·luminació de la façana del Centre Cívic Can Deu de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 

Invictus, sense límits 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’ (Carrer del Comandant Benítez, 6) 
Hora: 18.00 hores 
Ho organitza: Centre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart. A càrrec d’INVICTUS DANCE COMPANY 

Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripció 

https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=4518


 
 

 
 

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! 

Espectacle ‘Els tres porquets i el llop especulador’ 

Dia:  diumenge 19 de desembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas, carrer de Dolors Masferrer, 33 - 35 

Hora: 12.00 hores 
Actividad adreçada a un públic familiar i apte per a infants a partir de 3 anys. 
Entrada lliure fins que s’exhaureixin les entrades.  

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 s’en 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? 

Ho organitza: Districte de les Corts – Centre Cívic Tomasa Cuevas. 

Visita tàctil abans de l’espectacle 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Audiodescripció 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Bucle magnètic 



 

Sarrià - Sant Gervasi 
Les activitats han estat organitzades amb la Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat del 
districte i la col·laboració dels equipaments municipals. 

Exposició ‘Parelles artístiques. 15 anys d’experiències compartides’ 

Dia: del 10 al 25 de novembre de 2021 

Dia de la inauguració: Dimecres 10 de novembre de 2021, a les 18.00 hores 
Horari: de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores; dissabtes de 
10.00 a 14.00 hores 
Lloc: Casal de Barri Espai Putxet, carrer de Marmellà, 13 
Activitat oberta a tothom. 

Exposició sobre la creació de diferents obres realitzades per parelles artístiques, una dels quals 
està vinculada a recursos de salut mental. L’exposició és la presentació pública de les obres i la 
culminació del treball realitzat, però el valor més destacat d’aquest projecte és el procés creatiu 
que viu cada parella. La iniciativa facilita que les persones puguin gaudir de l’art com a forma 
d’expressió i creixement, de manera que impacti positivament en el seu benestar. Organitza: 
activitat a càrrec del Fòrum Salut Mental i Addiccions. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Espectacle infantil contacontes ‘Que ve el llop!’ 

Dia: divendres 12 de novembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida, carrer de Muntaner, 544 

Hora: de 17.30 a 18.15 hores 

Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del web del centre cívic. 
Activitat per a infants a partir de 3 anys amb adult acompanyant 
Preu: 3,30 € per entrada. 

Adaptació del conte ‘Que ve el llop!‘ d’Émile Jadoul. En un bosc ple d’animalons, tots corren 
quan senten udolar el llop! Una història amb moltes sorpreses i amb la qual aprendrem que 
no tot és el que sembla. Activitat a càrrec de la Companyia El Botó Màgic, companyia de 
conta contes per a infants formada per persones amb discapacitat intel·lectual dels tallers 
ocupacionals de la Fundació Aspasim. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/43715/que-ve-el-llop-


  

 

 
 

 
 
 
 
 

Calendari d’advent ‘AisNadal’ 

Dia: dissabte 20 de novembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida, carrer de Muntaner, 544 

Hora: d’11.00 a 12.30 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripció. 
Activitat oberta a tothom. 

Taller de sensibilització i empatia sobre les persones amb discapacitat mitjançant un vídeo i la 
realització de calendaris d’advent per a persones amb discapacitat, les persones grans i en risc 
d’exclusió social. Els calendaris estan formats per 24 rotlles de paper forrats amb paper Pinotxo 
i amb un carmel o detall a l’interior. Tots ells enganxats a una cartolina en forma d’arbre. Ho 
organitza: AIS Ayuda a la Infancia sin recursos. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

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

Dia: diumenge 21 de novembre de 2021 
Lloc: plaça del Consell de la Vila, 7 

Hora: d’11.00 a les 14.00 hores 

Pancarta del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Es penjarà una pancarta commemorativa a la façana de la seu del districte. Va ser elaborada 
el 2020, durant lal pandèmia, per persones amb discapacitat de diferents entitats de persones 
amb discapacitat del districte. 

Activitats 

• 11.00 hores -  Xocolatada per a tothom 
• 11.00 hores -  Gegants inclusius: els Gegants de Sarrià amb el gegant Normag i Els Grallers 

de la colla de Sarrià i els Tabalers i tabalets de Sarrià 
• 11.40 hores -  Parlament i Manifest en primera persona per part de persones usuàries d’entitats 

• 11.50 hores - Màgia i globoflèxia 

• 12.10 hores - Country inclusiu 
• 12.50 hores - Zumba inclusiva 

• 14.00 hores - Fi de festa 

https://vflorida.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=50&a=2738


 

  

Fira d’entitats 

També hi haurà tallers adreçats a tothom i exhibició dels productes artesanals realitzats per 
usuaris de Centres Ocupacionals i entitats de persones amb discapacitat del districte: AIS 
Ayuda a la infancia Sin Recursos, Aspasim STO, Auxilia EAD, Centre Mas Sauró, Fundació 
Estímia, Llars de l’Amistat i TIGAT Associació. Amb el suport de l’Associació Esportiva BCN. 

Ho organitza: Districte de Sarrià – Sant Gervasi, conjuntament amb les entitats de la Taula 
d’Entitats de Persones amb Discapacitat del districte. 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Espectacle infantil contacontes ‘Que ve el llop!’ 

Dia:  dilluns 22 de novembre de 2021 
Lloc: Centre cívic Vil·la Urània, carrer de Saragossa, 29 

Hora: de 18.00 a 19.00 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripció 

Activitat per a infants a partir de 3 anys amb adult acompanyant 
Preu: 4 € per entrada. 

Adaptació del conte ‘Que ve el llop!‘ d’Émile Jadoul. En un bosc ple d’animalons, tots corren 
quan senten udolar el llop! Una història amb moltes sorpreses i amb la qual aprendrem que 
no tot és el que sembla. Activitat  a càrrec de la Companyia El Botó Màgic, companyia de 
conta contes per a infants formada per persones amb discapacitat intel·lectual dels tallers 
ocupacionals de la Fundació Aspasim. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepymRJRcU1ygubL02QLKPhDdgWqVzkkXLOLnLhcEV39rNXCA/viewform


   

 
 

   

Taller de trencadís CREARTEAS 

Dia:  dimarts 23 de novembre  de 2021 
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània, carrer de Saragossa, 29 

Hora: de 10.00 a 13.00 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripció 

Activitat oberta a tothom. 

Taller presencial de tècniques artístiques de mosaic inclusiu aplicades on es viurà una 
autèntica experiència amb persones amb capacitats molt diverses. Ho organitza: A càrrec de la 
Fundació TEAS. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

ChristmAIS 

Dia: dimarts 30 de novembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic l’Elèctric, carrer Vallvidrera a Sant Cugat, 98 

Hora:  de 17.00 a 18.00 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament trucant al telèfon 93 205 40 09 o enviant un missatge al 
correu electrònic cclelectric@cclelectric.com 

Activitat oberta a tothom. 

Realització de postals de Nadal per a regalar a persones amb discapacitat i persones grans. Ho 
organitza: AIS Ayuda a la Infancia sin recursos. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Taller de trencadís CREARTEAS 

Dia: dimarts 30 de novembre de 2021 
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània, carrer de Saragossa, 29 

Hora: de 10.00 a 13.00 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripció 

Activitat oberta a tothom. 

https://vil-laurania.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=49&a=3918
mailto:cclelectric@cclelectric.com
https://vil-laurania.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=49&a=3918


  

Taller presencial de tècniques artístiques de mosaic inclusiu aplicades , on es viurà una 
autèntica experiència amb persones amb capacitats molt diverses. Ho organitza: A càrrec de la 
Fundació TEAS. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Calendari d’advent ‘AisNadal’ 

Dia:  Dimecres, 1 de desembre de 2021 
Lloc: Centre cívic Can Castelló (carrer de Castelló, 1) 
Hora: de 17.45 a 18.45 hores 

Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament a través d’aquesta pàgina web o trucant al telèfon 

667 65 25 22 

Taller de sensibilització i empatia sobre les persones amb discapacitat mitjançant un vídeo 
i realització de calendaris d’advent per a persones amb discapacitat, la 3a edat i en risc 
d’exclusió social. Els calendaris estan formats per 24 rotlles de paper forrats amb paper Pinotxo 
i amb un caramel o detall a l’interior. Tots ells enganxats a una cartolina en forma d’arbre. 
Organitza: activitat a càrrec d’AIS Ayuda a la Infancia sin recursos. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Penjada de la pancarta de commemoració del Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat a la façana de la Seu del Districte 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Hora: 9.00 hores 
Lloc: Seu del districte, plaça del Consell de la Vila, 7 

Aquesta pancarta va ser elaborada l’any 2020, durant la pandèmia, per persones amb 
discapacitat de les diferents entitats del districte. 

Activitat a càrrec de la Taula d’entitats de Persones amb Discapacitat del districte de Sarrià – 
Sant Gervasi. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/42045/calendari-aisnadal


 

Il·luminació de la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: plaça del Consell de la Vila, 7 

Hora: de les 18.00 a les 22.00 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi de color taronja amb motiu de 
l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 

Mira’m, podràs veure’t 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Mercat de Sarrià, passeig de la Reina Elisenda de Montcada, 8 

Hora: 10.00 hores 

Campanya per visiualitzar els punts en comú entre les persones convidades i les persones 
amb discapacitat intel·lectual, enderrocant barreres i prejudicis. Es tracta d’una instal·lació 
performativa ideada pel col·lectiu d’artistes uTOpia barcelona que proposa situar dues butaques 
a l’espai públic per convidar als i les vianants a seure davant d’una persona amb discapacitat 
intel·lectual per parlar sobre les seves experiències vitals, però també sobre quotidianitats. 
Un/a dinamitzador/a estimularà la lliure conversa a partir de rètols que interpel·laran tant als i 
les vianants com a les persones amb discapacitat per descobrir els elements comuns i similars 
sobre els seus gustos, desitjos, anhels i vivències. Ho organitza: Fundació Esmen i uTOpia 
barcelona. 

Ruta turística accessible de Sarrià 

Dia:  dimarts 14 de desembre de 2021 
Lloc: plaça de Sarrià, 1 

Hora:  de 10.00 a 11.30 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament, enviant un correu a gpalomares@bcn.cat 

Ruta pels espais més emblemàtics de Sarrià accessible per a persones amb discapacitat. 
Organitza: l Districte de Sarrià – Sant Gervasi. 

mailto:gpalomares@bcn.cat


Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació de llengua de signes, a demanda. Cal fer la petició en el
moment de la inscripció, amb 4 dies d’antelació. 

Accessible per a persones amb discapacitat visual, a demanda. Cal fer la petició en el
moment de la inscripció, amb 4 dies d’antelació. 

Gràcia 

 

Tallers de sensibilització: Igualtat de gènere i la discapacitat 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: plaça de la Vila de Gràcia, 2 

Hora: de les 10.00 a les 12.00 hores 
Activitat adreçada a nens i nenes de 3r de Primària d’una escola del districte.  

Tallers de sensibilització d’entitats de persones amb discapacitat del districte adreçats a les 
escoles del districte. 

Elaboració i lectura, per part de les mateixes entitats, del manifest del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat del Districte de Gràcia sobre ‘Igualtat de gènere i la 
discapacitat’. Ho organitza: Entitats de persones amb discapacitat del Districte de Gràcia. 

Il·luminació de la seu del Districte de Gràcia 

Dia:  Divendres, 3 de desembre de 2021 
Lloc: Pl. Vila de Gràcia, 2 
Hora: a partir de les 18.00 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de Gràcia de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 



Horta-Guinardó 

Esmorzar botifarrada 

Dia: dissabte 27 de novembre de 2021 
Lloc:  Club de Petanca Carmel,  carrer Gran Vista, 27-29 
Hora: a les 10.00 hores 
Format: Presencial 
Inscripció: cal confirmar l’assistència prèviament a través del telèfon 654 399 306, abans del 24 
de novembre.  
Activitat oberta a tothom. 

Organitza: l’Associació Discapacitats del Carmel ‘Sense Traves’. 

Flashmob del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc:  Ronda Guinardó, 49 (a la plaça Alfons X) 
Hora:  de 10.00 a 12.00 hores 
Format: Presencial  
Activitat oberta a tothom. 

Escoles del districte, entitats i serveis de persones amb discapacitat vindran a ballar la cançó 
‘Bendita la vida’ del grup Txarango amb coreografia creada per Artenea. Ho organitza: Consell 
d’entitats de Persones amb Discapacitat del Districte. 

Es farà al mateix temps a altres districtes de la ciutat. 

Il·luminació de la seu del Districte d’Horta-Guinardó 

Dia:  Divendres, 3 de desembre de 2021 
Lloc: Ronda del Guinardó, 49 

Hora: a partir de les 18.00 hores 

Il·luminació de la seu del Districte d’Horta-Guinardó de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 



Nou Barris 

 

Exposició fotogràfica ‘Viure amb una altra mirada’ 

Dia: de dimecres 1 a dissabte 18 de desembre de 2021 
Lloc:  Centre Cívic Can Basté, passeig Fabra i Puig, 274 
Hora:  dilluns de 16.00 a 22.00 hores, de dimarts a divendres de 9.30 a 13.30 i de les 16.00 a les 
22.00 hores, dissabte de 10.30 a 13.30 hores i de 14.30 a 20.30 hores. Diumenge tancat. 
Format: presencial 
Activitat oberta a tothom. 

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. 

Organitza: entitat ASENDI NB. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Accessible per a persones amb discapacitat visual 

Presentació de la novel·la ‘El tercer día: caminando sobre ruedas’ 

Dia:  dijous 2 de desembre de 2021 
Lloc: Biblioteca Nou Barris, plaça Major de Nou Barris, 2 

Hora: 18.00 hores 
Format: Presencial 
Activitat oberta a tothom. Aforament limitat. 

La presentació és a càrrec de l’autor Eladio Herranz. 

Sovint veiem a persones en cadira de rodes sense saber tot el que això implica. Aquest llibre 
t’asseu en la cadira d’una d’elles i et deixa veure el món a través dels seus ulls. Ens explica el 
seu procés des del principi i tot el què va passar després a través d’un relat fresc, emotiu i amb 
molt sentit de l’humor. La mirada és la d’un adolescent que se sent perdut i la de la seva familia, 
que està tant perdut com ell. Està adreçat a tothom: persones que estan descobrint la seva 
diversitat, veterans i veteranes que volen reivindicar-la, professionals interessats en anar més 
enllà d’allò acadèmic i qualsevol persona amb una espura de curiositat. 



Eladio Herranz Frías és psicòleg, actor i autor d’algunes obres de teatre i diversos 
micropoemes. Treballa, des del 1998, com a psicòleg a l’European Internacional School of 
Barcelona. 

Servei amb interpretació en llengua de signes i subtitulació a demanda. Podeu
sol·licitar-los enviant un missatge al correu electrònic b.barcelona.nb@diba.cat  

Vine a ballar amb nosaltres. Flashmob del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat. 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Pati de la seu del Districte de Nou Barris, plaça Major de Nou Barris, 1 

Hora: de les 10.00 a les 12.00 hores 
Format: Presencial 
Activitat adreçada a les escoles i entitats del districte. 

Escoles del districte, entitats i serveis de persones amb discapacitat vindran a ballar la cançó 
‘Bendita la vida’ del grup Txarango amb coreografia creada per Artenea. Dinamització a càrrec 
del TEB Verdum i el Centre Ocupacional Can Carreras- Asproseat. 

Es farà al mateix temps a altres districtes de la ciutat. 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Il·luminació de la seu del Districte de Nou Barris 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Pati de la seu del Districte de Nou Barris, plaça Major de Nou Barris, 1 

Hora: de les 18.00 a les 22.00 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de Nou Barris de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 

mailto:b.barcelona.nb%40dida.cat?subject=


 

Guarniment de l’arbre de Nadal 

Dia:  dimecres 15 de desembre de 2021 

Lloc: plaça Major de Nou Barris, 1 

Hora: 17.30 hores 
Format:  Presencial 
Inscripció:  cal inscriure-s’hi prèviament, directament a Can Ensenya, al  Teb Verdum o als 
casals municipals de gent gran. 
Activitat oberta a tothom. 

Organitzen: les entitats Can Ensenya i TEB Verdum i els casals de gent gran. 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Teatre Impro Show especial Nadal, a càrrec de la companyia 
Planeta Impro 

Dia: dimecres 15 de desembre de 2021 

Lloc: plaça Major de Nou Barris, 1 

Hora: 18.00 hores 
Format:  Presencial 
Inscripció:  cal inscriure-s’hi prèviament, directament a Can Ensenya, al  Teb Verdum o als 
casals municipals de gent gran. 
Activitat oberta a tothom. Aforament limitat. 

Servei d’interpretació de llengua de signes 

Taller, elaboració d’una targeta de Nadal 

Dia:  divendres 17 de desembre de 2021 
Lloc: Biblioteca Nou Barris, plaça Major de Nou Barris, 2 

Hora: 17.30 hores 
Format: presencial 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament, trucant al telèfon  93 291 48 50 o enviant un missatge 
al correu electrònic a b.barcelona.nb@diba.cat. 

Activitat adreçada a infants entre 4 i 9 anys i les seves famílies. Organitzat per l’Associació  
Can Ensenya.  

mailto:b.barcelona.nb@diba.cat


Sant Andreu 

 

Flashmob del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc:  Plaça d’Orfila, 1 

Hora: 12.00 hores  
Format: Presencial  
Activitat oberta a tothom. 

Escoles dels districtes, entitats i serveis de persones amb discapacitat vindran a ballar la cançó 
‘Bendita la vida’ del grup Txarango amb coreografia creada per Artenea. Ho organitza: Taula 
d’entitats de les persones amb discapacitat del Districte de Sant Andreu. 

Es farà al mateix temps a altres districtes de la ciutat. 

Lectura del manifest amb servei d’interpretació de llengua de signes 

Coreografia i lectura del manifest amb subtítulació 

Il·luminació de la seu del Districte de Sant Andreu 

Dia: divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Plaça d’Orfila, 1 

Hora: a partir de les 18.00 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de Sant Andreu de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 



Sant Martí 

 

 

 

 

Mural per conscienciar sobre els drets de les persones amb 
discapacitat 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc: Rambla del Poblenou (cantonada amb carrer Llull) 
Hora: de les 10.30  a les 13.30 hores 
Format: Presencial 
Activitat oberta a tothom, especialment adreçada a la gent del barri. 

Les persones del Centre Ocupacional Bogatell realitzaran una obra d’art per conscienciar sobre 
els drets de les persones amb discapacitat. Organitza: Centre Ocupacional Bogatell. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Il·luminació de la seu del Districte de Sant Martí 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc:  plaça de Valentí Almirall, 1 

Hora: a partir de les 18 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de Sant Martí de color taronja amb motiu de l’efemèride. 

Vol ser un gest per posar en valor el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu, accesible i sostenible post-Covid i també per posar de 
manifest la decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 



Utopia 

Dia:  divendres 3 de desembre de 2021 
Lloc:  Rambla del Poblenou (cantonades amb carrer Llull i carrer Pallars) 
Hora:  de les 13.00 a les 14.00 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Instal·lació performativa ideada pel col·lectiu d’artistes uTOpia barcelona que proposa situar 
dues butaques a l’espai públic per convidar als i les vianants a seure davant d’una persona amb 
discapacitat intel·lectual per parlar sobre les seves experiències vitals i quotidianitats. 

Un/a dinamitzador/a estimularà la lliure conversa a partir de rètols que interpel·laran tant als i 
les vianants com a les persones amb discapacitat per descobrir els elements comuns i similars 
sobre els seus gustos, desitjos, anhels i vivències.  
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