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Dia Internacional 
de les Persones 
amb disCapacitat

Som diversitat. 
Construïm Barcelona.



2 de desembre

Vine a ballar amb nosaltres. 
Flashmob del Dia 
Internacional de les 
Persones amb Discapacitat
Hora: de 10 a 12.30 h
Lloc: Pl. Espanya (av. Ferrer i Guàrdia, 7) 
davant el pavelló Mies Van der Rohe

Escoles del districte, entitats i serveis de 
persones amb discapacitat vindran a 
ballar la cançó “Mira on som“ del grup  
Sense Sal, amb coreografia creada per 
les entitats.

Hi haurà música en directe, taller de 
pintura i xocolatada per a tothom.

Acte central del Dia 
Internacional de les 
Persones amb 
disCapacitat

Subt



Programa d’activitats a 
l’Eixample

Del 24/11 al 03/12

Ens apropem a les escoles

Lloc: Centres ocupacionals i Institut 
Viladomat

Les noies i els nois de 4art de la ESO de 
l’ Institut Viladomat faran tallers conjunts 
amb diferents entitats de la Taula de 
Persones amb Discapacitat de Districte 
de l’Eixample (Centre Ocupacional 
PAIDEIA, Centre CONDAL, CAE 
Bernadette ; CO Tallers Blancs; 
ASOCIDECAT; CPB-Serveis Salut Mental)

Organitza: Taula d’entitats de Persones 
amb Discapacitat de l’Eixample



Del 28/11 al 04/12

Exposició.     
El empuje femenino y la 
mística. Dona i discapacitat.

Del 28 de novembre a l’1 de desembre
Biblioteca Joan Oliver (Comte Borrell, 44)
Consulteu horaris de la biblioteca

Del 2 al 4 de desembre
Espai Veïnal Calàbria 66 (Calàbria, 66)
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 
17 a 20 h

Dibuixos de tres dones del servei, amb 
narratives visuals molt diferents però un 
denominador comú : La figura femenina

La mostra té un  caràcter de 
sensibilització i apoderament de les 
Persones amb Discapacitat i els seus 
drets.

Organitza: Centre Ocupacional CONDAL



29 de novembre

Taller de cuina comunitària. 
Projecte Aprofita’m

De 10 a 13 h
Centre Cívic C. Borrell (Viladomat, 2-8)
Centre Cívic Urgell (Urgell, 145)
Escola restaurant Mescladís (Borrell, 122)

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
per telèfon: 93.424.54.09 o per mail 
srcesquerra@cpbssm.org

A càrrec d'usuaris del Servei de 
Rehabilitació Comunitària de l’Esquerra de 
l’Eixample (SRC-EE) - CPB Serveis de 
Salut mental, professionals del SRC-EE i 
de l’Escola Restaurant Mescladís. Trobada 
comunitària per elaborar Cheese cakes, 
Carrot cakes i confitures a través del 
reaprofitament dels excedents del Banc 
d'aliments de l'ONG De Veí a Veí i la 
Cooperativa Food Coop Bcn. 

Activitat emmarcada en la lluita contra el 
malbaratamient alimentari i la construcció de 
xarxes de suport comunitari, inclosa dins del 
projecte Aprofita’m de la Federació d'Entitats 
Calàbria 66, el Servei Comunitari de l’Esquerra de 
l'Eixample i l'ONG De Veí a Veí.

Organitza: Servei de rehabilitació 
comunitària de l’Esquerra de l’Eixample, 
Centre Psicoteràpia Barcelona - Serveis 
Salut Mental.



30 de novembre

Sessió de contes inclusius 
“El peix peixet” i presentació 
de la Capsa sensorial

17.30 h
Biblioteca Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)

Entrada lliure. Cabuda limitada per ordre 
d’arribada

Després de la sessió de contes, es farà 
una presentació de la Capsa sensorial, 
una cistella marinera amb objectes 
sensorials que acompanyen el conte i 
ajuden a explicar-lo. Aquesta capsa 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.

Organitza: Biblioteca Fort Pienc



1 de desembre
Crossfit

De 16 a 17.30 h
Parc de Joan Miró

Des del Club Social Septiclub EE us convi-
dem a realitzar una activitat esportiva 
inclusiva on tothom serà benvingut/da a 
participar-hi. Vine a gaudir d’un espai de 
cura i connexió amb tu mateix i aprofita 
per a celebrar amb nosaltres la diversitat 
funcional d’una forma saludable.

Organitza: Fundació CPB Dr. Fàbregas

Teixint xarxa per la salut 
mental i la diversitat

De 16 a 17.30 h
Parc de Joan Miró

L'Espai de Cosidores de Unitat Funcional 
d'Habitatge us convida a teixir xarxa per a 
la salut mental i per a totes les diversitats 
funcionals. Vine a aprendre a fer cadeneta  
(punt bàsic del ganxet) al taller de l'AVV 
Parc de l'Escorxador (davant les pistes). Al 
final de la jornada, unirem la feina feta 
entre totes i construirem una gran xarxa 
de llana, simbolitzant la importància del 
suport i les relacions per a una bona salut 
mental

Organitza: Unitat Funcional Habitatge. 
CPB-Serveis Salut Mental



2 de desembre

Vine a ballar amb nosaltres. 
Flashmob del Dia 
Internacional de les 
Persones amb Discapacitat
Hora: de 10 a 12.30 h
Lloc: Pl. Espanya (av. Ferrer i Guàrdia, 7) 
davant el pavelló Mies Van der Rohe

Escoles del districte, entitats i serveis de 
persones amb discapacitat vindran a 
ballar la cançó “Mira on som“ del grup  
Sense Sal, amb coreografia creada per 
les entitats.

Hi haurà música en directe, taller de 
pintura i xocolatada per a tothom.

Acte central del Dia 
Internacional de les 
Persones amb 
disCapacitat

Subt



2 de desembre

Paradeta artesanal

De 9.30 a 13 h 
Davant del Mercat de Sant Antoni

De 15 a 17 h
Davnt del Centre Ocupacional 
(c. Floridablanca, 74-76)

Exposició i venda de productes artesanals 
elaborats per les noies i els nois del 
Centre Ocupacional PAIDEIA.

Organitza: Centre ocupacional PAIDEIA



2 de desembre

Mapathon: Mapatge Barri de 
la Sagrada Família

A les 17 h
Aula Ambiental Sagrada Família 
(Lepant, 281)

Cal inscripció prèvia: 
info@aulambiental.org o 
www.aulambiental.org

En el marc de la Mapathon, descobrirem 
el barri de la Sagrada Família amb les 
ulleres de la inclusió. Ajuda’ns a saber 
com d’accessible és el nostre barri.

Organitza: Aula Ambiental Sagrada 
Família



3 de desembre
Il·luminació de la Seu del 
Districte

De 18 a 22 h
Seu del Districte (Aragó, 311)

Il·luminació de la façana 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 cons-
trucció d’un món inclusiu, accessible i 
també per posar de manifest la decidida 
lluita del districte pels drets del col·lectiu.

Bàsquet adaptat i 
fisioteràpia esportiva.

De 16 a 20 h
Complex Esportiu Fort Pienc, pont de la 
Marina

Activitat practica de bàsquet en cadira de 
rodes i xerrada informativa i pràctica de 
fisioteràpia esportiva.

Organitza: Corporació Fisiogestión i Club 
de bàsquet Roser.



3 de desembre

Sessió de contes inclusius. 
“Felip, un llop molt 
presumit” 

A les 11 h
Biblioteca Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5)

Felip és un llop gris que un dia decideix 
canviar de color però... Com s'ho farà? Ho 
aconseguirà? Si veniu, el Blai us ho 
explicarà.

A càrrec de Blai Senabre. Activitat 
incluisva i adaptada també per a persones 
amb pluridiscapacitats.

Organitza: Biblioteca Fort Pienc



12 de desembre
Cafè tertúlia

A les 17.30 h
Ateneu el Poblet (c. Nàpols, 268)

Una tertúlia oberta a tothom, a càrrec del 
grup de persones usuàries del Club Social 
dreta de l’Eixample, on es pot parlar de 
qualsevol tema de l’interès del grup. En 
aquest cas aprofitarem la data i ens 
centrarem en la discapacitat com eix 
central.

Organitza: CS Dreta de l’Eixample de la 
Fundació CPB Dr. Fàbregas, en 
col·laboració amb l’Ateneu El Poblet



Districte de
l’Eixample

Cicle d’activitats al voltant del Dia 
Internacional de les Persones 
amb disCapacitat.

Del 24 de novembre al 3 de 
desembre

Districte de l’Eixample.

barcelona.cat/accessible


