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Programa d’activitats 
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#DIPD2022 #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 
relleu la riquesa de la diversitat a l’hora de construir una ciutat justa i igualitària. 

Celebrem l’efemèride oferint un ventall ampli i ric d’activitats que es desenvoluparan al llarg 
dels mesos de novembre i desembre, a la ciutat i als districtes. La majoria de les activitats són 
gratuïtes (s’indica les 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. 



 
 

 

Activitats a la ciutat 

Present i futur de la contractació 
socialment responsable 

Acte central del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Dia: dimarts, 29 de novembre 
Hora: a les 11.00 hores 
Lloc: sala d’actes del Cibernàrium, Edifici MediaTIC, carrer de Roc Boronat, 117-127 
Inscripció: Acte amb invitació prèvia. 

Conferència de José Luis Rodríguez Zapatero, president del Foro de Contratación Socialmente 
Responsable i firma del conveni d’aliança estratègica, entre el Foro i l’Ajuntament de Barcelona, 
per seguir avançant en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

 Servei de subtitulació en directe 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Il·luminació de l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona, les seus dels 
districtes i les fonts de la ciutat 

Dia: dissabte, 3 de desembre  
Hora: a partir de les 18.00 hores 

L’edifici de l’Ajuntament de Barcelona (de 18.30 a les 22 hores), algunes seus de districte i 
les fonts de places i jardins de la ciutat es vestiran de color taronja per commemorar el Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

Vol ser un gest per posar en relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu i accessible i per posar de manifest la decidida lluita del 
consistori pels drets del col·lectiu. 



 

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

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: a diferents espais dels districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià- Sant 
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu (veure programació de cada districte) 
i en el Centre de Rehabilitació del camp de refugiats de Talbieh, a Jordània. 

Escoles i instituts dels districtes, entitats i serveis de persones amb discapacitat vindran a ballar 
al so de la cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal. Un cant a la vida i a la transformació del 
ser a partir de l’amor i de l’apertura del cor. Als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-
Montjuïc, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Andreu la coreografia ha estat 
elaborada pels centres ocupacionals CO Camí, el CO Cordada i el Grup Cooperatiu TEB. 

A Nou Barris la coreografia ha estat creada per les entitats Can Carreras, TEB Verdum i 
l’Escola d’Educació Especial Josep Pla. 

La gravació de la Flashmob dels districtes de l’Eixample i Sants-Montjuïc s’emetrà al programa 
Plaça Tísner, de Betevé el dilluns 5 de desembre de 2022. 

La participació de persones amb discapacitat i sense del camp de refugiats de Talbieh, ha sorgit 
arran del treball de col·laboració entre la capital jordana, Amman, i Barcelona, en l’àmbit de 
l’accessibilitat i de la formació en detecció precoç de la discapacitat en infants de 0 a 3 anys 
per part del professionals dels Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç EIPI Nou Barris i 
Ciutat Vella. 

https://www.youtube.com/watch?v=QnRBkm1j9lY
https://www.youtube.com/watch?v=QnRBkm1j9lY
https://www.youtube.com/watch?v=lcvooe0vDNs
https://www.youtube.com/watch?v=lcvooe0vDNs
https://beteve.cat/placa-tisner/


 

 
 
 
 

 

Activitats als districtes 

Ciutat Vella 

Presentació del llibre Almas azules 

Dia: dissabte, 26 de novembre 
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Jove Palau Alós, al carrer de Sant Pere Més Baix, 55 
Hora: a les 18.30 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Presentació del llibre Almas azules a càrrer de l’autora Jazmín Rodríguez, que ens parlarà 
sobre salut mental i art. 

L’activitat se celebra en el marc del projecte “Cooperem en la diversitat”. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

 Bucle magnètic 

Teatre social L’autoestima i la identitat 

Dies i horaris: 
• Dimarts, 29 de novembre, de les 11.00 a les 13.30 hores 
• Dimarts, 29 de novembre, de les 17.00 a les 19.30 hores 
• Dijous, 1 de desembre, de les 11.00 a les 13.30 hores 
• Dijous, 1 de desembre, de les 17.00 a les 19.30 hores 

Lloc: Espai Jove Palau Alòs, al carrer de Sant Pere Més Baix, 55 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia mitjançant el correu electrònic info@palaualos.cat 
o direccio@palaualos.cat, fins que s’exhaureixin les entrades. 
Adreçat a l’alumnat de centres educatius, entitats de persones amb discapacitat, entitats 
d’adolescents i joves i a tothom qui hi vulgui venir. 

Quatre sessions de 90 minuts de durada a càrrec de la companyia ImpactaT teatre i el grup 
divers del Palau Alòs. 

L’activitat se celebra en el marc del projecte “Cooperem en la diversitat”. 

https://www.barcelona.cat/palaualos/ca/agenda/presentacio-del-llibre-almas-azules-de-yazmin-rodriguez/
http://cooperemenladiversitat.ravalnet.org/cooperem-diversitat-ciutat-vella/
http://cooperemenladiversitat.ravalnet.org/cooperem-diversitat-ciutat-vella/
mailto:direccio@palaualos.cat
mailto:info@palaualos.cat


 

 

 

 

 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes a la sessió del 29 de novembre 

Servei de subtitulació en directe a la sessió del 29 de novembre

 Bucle magnètic 

Flashmob inclusiva i acte central de celebració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat del districte de Ciutat Vella 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, plaça dels Àngels, 1 
Hora: d’11.00 a 13.00 hores 
Activitat gratuïta oberta a tothom. 

L’acte inclou: 

• Manifest creatiu conjunt de les diferents entitats del districte al voltant dels drets de les perso-
nes amb discapacitat. 

• Flashmob del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, de les 11.30 a les 11.45 
hores. 

• Escoles dels districtes, entitats i serveis de persones amb discapacitat del districte de Ciutat 
Vella vindran a ballar la cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal, amb coreografia creada 
per tres centres ocupacionals de Sant Andreu. Un cant a la vida i a la transformació del ser a 
partir de l’amor i de l’obertura del cor. 

• Actuacions musicals de Batucada, Casa Candela i Casal de Gent Gran del Raval. 

L’organitzen Tallers Sant Jordi i Comissió de Diversitat Funcional de Ciutat Vella. 



 

 

Il·luminació de la seu del Districte de Ciutat Vella 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: plaça del Bonsuccés, 3 
Hora: a partir de les 18 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 relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu i accessible i també per posar de manifest la decidida lluita 
del districte pels drets del col·lectiu. 

Espai de Diàleg “L’autoestima i la identitat”. Com la vivim? 
Com la sentim?’ 

Dia: dimarts, 13 de desembre 
Lloc: sala d’actes de l’Espai Jove Palau Alós, al carrer de Sant Pere Més Baix, 55 
Hora: de 12.00 a 14.00 hores 
Inscripció: cal inscriure-s’hi prèviament, mitjançant el correu electrònic info@palaualos.cat 
o direcció@palaualos.cat, fins que s’exhaureixin les entrades. 
Activitat oberta a tothom. 

És un brindis a la reflexió sobre el procés de creació de la identitat i la pròpia imatge vinculada 
a l’autoestima. Analitzarem  des de diferents punts de vista la vinculació de la construcció de la 
identitat amb conceptes com l’autoestima, la imatge i els cànons de “normalitat” en la joventut 
i l’adolescència en complementarietat amb el mateix procés amb persones amb discapacitat i 
d’altres interseccionalitats, d’altres orígens, gent gran, persones sense llar. 

L’activitat se celebra en el marc del projecte “Cooperem en la diversitat”. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Bucle magnètic 

http://cooperemenladiversitat.ravalnet.org/cooperem-diversitat-ciutat-vella/
mailto:direcci�@palaualos.cat
mailto:info@palaualos.cat


 

 

Exposició “L’autoestima i la identitat, com la vivim? Com la sentim?” 

Dia: del 30 de novembre al 16 de desembre 
Lloc: Espai expositiu de l’Espai Jove Palau Alós, al carrer de Sant Pere Més Baix, 55 

Basada en peces del mural creat durant l’estiu al Centre Cívic Convent de Sant Agustí. 

L’activitat se celebra en el marc del projecte “Cooperem en la diversitat”. 

L’Eixample 

Ens apropem a les escoles 

Dia: dijous, 24 de novembre, i divendres, 2 de desembre 
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 quart d’ESO de l’Institut Viladomat faran tallers conjunts amb entitats de 
la Taula de Persones amb Discapacitat del Districte de l’Eixample: Centre Ocupacional Paideia, 
Centre Condal, Centre d’Atenció Especialitzada Bernadette, CO Tallers Blancs, ASOCIDECAT i 
CPB-Serveis Salut Mental. 

L’organitza la Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte. 

Exposició “L’empenta femenina i la mística. Dona i discapacitat” 

Llocs, dies i horaris: 
• De dilluns, 28 de novembre, a dijous, 1 de desembre, a la Biblioteca Joan Oliver, al carrer del 

Comte Borrell, 44, de les 10.00 a les 20.00 hores. 
• De divendres, 2 de desembre, a diumenge, 4 de desembre, a l’Espai Veïnal Calàbria 66, al 

carrer de Calàbria, 66, de les 10.00 a les 20.00 hores. 

Activitat oberta a tothom. Entrada gratuïta.  

L’exposició inclou dibuixos de tres dones del Centre Ocupacional Condal, amb narratives 
visuals molt diferents i amb un denominador comú, la figura femenina. 

Organitza el Centre Ocupacional Condal. 

http://cooperemenladiversitat.ravalnet.org/cooperem-diversitat-ciutat-vella/


 
 
 

 

Taller de cuina comunitària del projecte “Aprofita’m” 

Dia: dimarts, 29 de novembre 
Lloc: el taller s’ofereix simultàniament en tres espais: 
• Centre Cívic Borrell, al carrer de Viladomat, 2-8 
• Centre Cívic Urgell, al carrer del Comte d’Urgell, 145 
• Escola Restaurant Mescladís, al carrer del Comte Borrell, 122 

Hora: de 10.00 a 13.00 hores 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia al telèfon 934 245 409 o mitjançant el correu 
electrònic srcesquerra@cpbssm.org, indicant-hi el nom i els cognoms i el telèfon de contacte. 

Espai de trobada comunitària durant el qual s’elaboraran pastissos de formatge, pastissos de 
pastanaga i confitures a través del reaprofitament dels excedents del Banc d’Aliments de l’ONG 
De Veí a Veí i la Cooperativa Foodcoop BCN. 

Activitat a càrrec de les persones usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària de 
l’Esquerra de l’Eixample (SRC-EE) de CPB Serveis de Salut Mental i de l’Escola Restaurant 
Mescladís. 

Activitat emmarcada en la lluita contra el malbaratament alimentari i la construcció de xarxes 
de suport comunitari, inclosa dins del projecte “Aprofita’m”, de la Federació d’Entitats Calàbria 
66, el Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Esquerra de l’Eixample i l’ONG del barri de Sant 
Antoni De Veí a Veí. 

Sessió de contes inclusius i presentació de la Capsa Sensorial 

Dia: dimecres, 30 de novembre 
Lloc: Biblioteca Fort Pienc, plaça del Fort Pienc, 4-5 
Hora: 17.30 hores 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada. 
Activitat inclusiva oberta a tothom i adaptada, també, per a persones amb pluridiscapacitat. 

Immersió vivencial al fons del mar a través d’un conte que explica les aventures d’un petit 
peix que busca la seva mare. Després, presentació de la Capsa Sensorial que acompanya la 
narració. Una capsa que es queda a viure a la biblioteca per a qui la necessiti, on es guarden 
els objectes per explicar el conte a través dels sentits. A càrrec d’Elisabeth Ulibarri 

Organitza la Biblioteca Fort Pienc. 

mailto:srcesquerra@cpbssm.org


Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Activitat esportiva de Crossfit 

Dia: dijous, 1 de desembre 
Lloc: parc de Joan Miró 
Hora: de 16.00 a 17.30 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Activitat esportiva inclusiva en què tothom podrà participar. El Club Social Septiclub de 
l’Esquerra de l’Eixample ens convida a gaudir d’un espai de cura i connexió amb nosaltres 
mateixos per celebrar la diversitat d’una forma saludable. 

L’organitza la Fundació CPB Serveis de Salut Mental Dr. Fàbregas. 

Teixint xarxa per la salut mental i la diversitat 

Dia: dijous, 1 de desembre 
Lloc: Associació de Veïns i Veïnes del Parc de l’Escorxador, al parc de Joan Miró, davant les 
pistes esportives 
Hora: de 16.00 a 17.30 hores 

L’espai de cosidores de la Unitat Funcional d’Habitatge ens convida a teixir una xarxa per a la 
salut mental i per a la diversitat funcional en general. 

Aprendrem a fer cadeneta —punt bàsic del ganxet— i, al final de l’activitat, unirem els trossos 
de ganxet fets entre totes per construir una gran xarxa de llana com a símbol de la importància 
del suport i dels vincles com a clau per una bona salut mental. 

L’organitza la Unitat Funcional d’Habitatge del CPB Serveis Salut Mental. 



 

 
 

 

Flashmob inclusiva, acte central de celebració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat del Districte de l’Eixample 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: plaça d’Espanya, avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7, davant del pavelló Mies van 
der Rohe. 
Hora: de 10.00 a 12.30 hores 

Escoles i instituts dels districtes, entitats i serveis de persones amb discapacitat dels districtes 
de l’Eixample i de Sants-Montjuïc vindran a ballar la coreografia creada per tres centres 
ocupacionals de Sant Andreu al so de la cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal. Un cant a la 
vida i a la transformació del ser a partir de l’amor i de l’apertura del cor. 

També hi haurà música en directe, taller de pintura per part de l’entitat ECOM i xocolatada 
per a tothom. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Mapathon: mapatge de l’accessibilitat del barri de la Sagrada Família 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: Aula Ambiental Sagrada Família, carrer de Lepant, 281 
Hora: 17.00 hores 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia al correu electrònic info@aulambiental.org o a 
través del web www.aulambiental.org 

Un mapathon és un esdeveniment de mapatge coordinat. En aquest cas, es convida a tothom 
a posar-se les ulleres de la inclusió i a detectar millores d’accessibilitat al barri de la Sagrada 
Família, que s’inclouran als mapes en línia de la zona. 

Organitza l’Aula Ambiental Sagrada Família. 

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


 
 
 

 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Accessible per a persones amb discapacitat visual 

Fireta de productes artesanals 

Dia:  divendres, 2 de desembre 
Lloc i hora: 
• De 9.30 a 13.00 hores, davant del Mercat de Sant Antoni, carrer del Comte d’Urgell, 1 
• De 15.00 a 17.00 hores, davant del Centre Ocupacional Paideia, carrer de Floridablanca, 74-76 

Aforament limitat.  Places per ordre d’arribada. 
Activitat inclusiva oberta a tothom i adaptada, també, per a persones amb pluridiscapacitat. 

Exposició i venda de productes artesanals elaborats per les persones usuàries del Centre 
Ocupacional Paideia. 

L’organitza el Centre Ocupacional Paideia. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

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

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: carrer d’Aragó, 328 
Hora: a partir de les 18 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 relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu i accessible i també per posar de manifest la decidida lluita 
del districte pels drets del col·lectiu. 



 

 

Bàsquet adaptat i xerrada sobre fisioteràpia esportiva 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: Complex Esportiu Fort Pienc, carrer de la Marina, 111 
Hora: de 16.00 a 20.00 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Activitat pràctica de bàsquet en cadira de rodes i xerrada informativa pràctica sobre fisioteràpia 
esportiva. El Club de bàsquet Roser és el primer equip federat de bàsquet en cadira de rodes 
de Barcelona. 

L’organitza la Corporación Fisiogestión i el Club de Bàsquet Roser. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Sessió de contes inclusius Felip, un llop molt presumit 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: Biblioteca Fort Pienc, plaça del Fort Pienc, 4-5 
Hora: 12.00 hores 
Aforament limitat.  Places per ordre d’arribada. 
Activitat inclusiva oberta a tothom i adaptada, també, per a persones amb pluridiscapacitat. 

En Felip és un llop que un dia decideix canviar de color, però... Com ho farà? Ho aconseguirà? 
Si hi veniu, en Blai us ho explicarà. A càrrec del contacontes Blai Senabre. 

Organitza la Biblioteca Fort Pienc. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

 Servei d’interpretació en llengua de signes 



 

Cafè-tertúlia sobre discapacitat 

Dia: dilluns, 12 de desembre 
Lloc: Ateneu El Poblet, carrer de Nàpols, 268 
Hora: 17.30 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Aprofitant la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el grup de 
persones usuàries del Club Social Dreta de l’Eixample ens conviden a parlar i debatre al voltant 
del tema de la discapacitat en un entorn proper i de confiança. 

Organitza el Club Social Dreta de l’Eixample de la Fundació CPB Dr. Fàbregas en col·laboració 
amb l’Ateneu El Poblet. 

Sants-Montjuïc 

Flashmob inclusiva, acte central de celebració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: plaça d’Espanya, avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7, davant del pavelló Mies van 
der Rohe. 
Hora: de 10.00 a 12.30 hores 

Escoles i instituts dels districtes, entitats i serveis de persones amb discapacitat dels districtes 
de Sants-Montjuïc i de l’Eixample, vindran a ballar la coreografia creada per tres centres 
ocupacionals de Sant Andreu al so de la cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal. Un cant a la 
vida i a la transformació del ser a partir de l’amor i de l’apertura del cor. 

També hi haurà música en directe, taller de pintura per part de l’entitat ECOM i xocolatada per a 
tothom. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 



 

  

 
 

Les Corts 

Anna Barrufet en concert 

Dia: divendres, 18 de novembre 
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Can Deu, plaça de la Concòrdia, 13 
Hora: de 19.30 a 20.30 hores 
Inscripció: cal inscripció prèvia a través d’aquest enllaç d’inscripció. 
Cost: sistema de taquilla inversa. Al final de l’actuació, cada persona diposita en una urna la 
quantitat d’euros que creu que mereix l’espectacle. 

Anna Barrufet busca una complicitat honesta amb el públic a través de melodies i lletres 
intimistes per allunyar-se de la mentalitat comercial, capitalista i patriarcal, i posar les emocions 
i les cures en el centre. A través de la música de la cantautora, amb barreges de folk i pop, es 
reivindica la importància de donar veu a la música de petit format. 

L’organitza el Centre Cívic Can Deu. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Espectacle familiar accessible Hamelí 

Dia: diumenge, 20 de novembre 
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas, al carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 
Hora: de 12.00 a 13.00 hores 
Inscripció: reserva d’entrada al mateix Centre Cívic de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 
hores i de 16.00 a 20.00 hores, o al web del mateix equipament. 
Aforament  limitat.  

Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al pas del temps i continuar oferint lectures que 
ens semblen completament contemporànies. Com Hamelí, un espectacle basat en un conte 
clàssic que manté viva una essència que pensem que és imprescindible explicar. Hamelí 
explica la misteriosa desgràcia d’una vila, que ben bé podria ser la teva, on conviuen tots 
els veïns i les veïnes, amb les seves alegries i les seves discòrdies. Un fet farà que la seva 
convivència es vegi alterada de forma dramàtica; la població és envaïda per una plaga de rates. 
Ningú sap d’on han vingut. O potser no han vingut d’enlloc? I si sempre han estat allí?. 

https://inscripcions.cccandeu.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=44&a=4407
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas


L’organitza el Centre Cívic Tomasa Cuevas i el Districte de les Corts. 

Servei d’interpretació en llengua de signes

Subtitulació en pantalla

Servei d’audiodescripció en directe

Visita anticipada, a les 11.30 hores 

Grup Khalm, dins el Barcelona Blind Concerts

Dia: dimarts, 29 de novembre 
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, a la riera Blanca, 1-3
Hora: de 18.30 a 19.30 hores
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia directament al centre cívic o al seu web. 
Aforament limitat. 

Anna Sánchez i Toni Fernández, del Taller de Músics, formen Khalm, un duet de versions que 
combina el jazz amb registres més moderns. Barregen diversos instruments musicals amb un 
loop station per muntar les cançons versionades i acompanyar les veus. Anna Sánchez, veu, i 
Toni Fernández, guitarra, baix i loop station.

L’organitza l’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3.

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Si es requereix un seient reservat, cal sol·licitar-lo amb un mínim de cinc dies 
laborables d’antelació a culturatriasipeitx@lleuresport.cat, i indicar-hi el nom i els 
cognoms de la persona sol·licitant. El dia de l’espectacle cal mostrar la targeta 
acreditativa de la discapacitat per certificar la necessitat del seient reservat i confirmar 
la reserva.

https://inscripcions.ccrierablanca.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=45&t=CE&f=30
mailto:culturatriasipeitx@lleuresport.cat


 

 

 
 

Trobada anual de l’Espai d’Inclusió de Les Corts 

Dia: dimecres, 30 de novembre 
Lloc: Club Esportiu Laietà, carrer del Pintor Ribalta, 8 
Hora: de 12.00 a 13.30 hores 
Activitat adreçada als membres participants de l’Espai d’Inclusió de Les Corts. És necessària 
invitació.  

Trobada anual dels agents que formen part de l’Espai d’Inclusió de Les Corts, la xarxa 
col·laborativa d’agents del territori (universitats, empreses, organitzacions del Tercer Sector, i 
les entitats de persones amb discapacitat del districte), que impulsen projectes per sensibilitzar 
i per contribuir a la millora de la qualitat i les condicions de vida de les persones amb 
discapacitat. 

L’organitza el Districte de les Corts. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Servei d’audiodescripció en directe 

Contacontes “Som com som” 

Dia: dimecres, 30 de novembre 
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló, carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192-200 
Hora: de 17.30 a les 18.15 hores 
Activitat gratuïta adreçada a un públic familiar amb infants de més de 4 anys. 
Aforament limitat.  

Tots i totes ens assemblem, però tothom és diferent i és aquí on hi ha la gràcia. Coneixerem la 
història d’en Bocabrava i altres contes que ens parlen de diversitat i de les diferents capacitats 
que tenen les persones. A càrrec de Blai Senabre Ribes - AKTES TEATRE. 



  
  

 

  

   

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Podeu demanar servei d’interpretació en llengua de signes mitjançant l’adreça
b.barcelona.mab@diba.cat amb un mínim de cinc dies laborables d’antelació. 

Exposició “Reflexos” 

Dia: de l’1 al 30 de desembre 
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, carrer del Comandant Benítez, 6 
Hora: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores 
Activitat gratuïta oberta a tothom 

El reflex vol dir “cosa en què se’n deixa veure una altra”. També vol dir “la llum reflectida” o 
“imatge produïda per reflexió”. Aquests conceptes són els que trobarem a les fotos exposades 
que han fet un col·lectiu de fotògrafs i fotògrafes del Grup CHM Salut Mental. 

L’organitza: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Espectacle 7 × 10 elevat a la 27. Què? Àtoms 

Dia: dijous, 1 de desembre 
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, carrer del Comandant Benítez, 6 
Hora: 18.00 hores 
Inscripció: no cal inscripció prèvia. Aforament limitat. Places per ordre d’arribada. 
Cost: sistema de taquilla inversa. Al final de l’actuació, cada persona diposita en una urna la 
quantitat d’euros que creu que mereix l’espectacle. La recaptació anirà destinada a l’Associació 
Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Es pot demanar servei d’interpretació en llengua de signes a través del correu
electrònic perequart@lleuresport.cat amb un mínim de cinc dies laborables 
d’antelació. 

mailto:perequart@lleuresport.cat
mailto:b.barcelona.mab@diba.cat


 

 

 
 

 

Contacontes Per què? Per què? Per què? 

Dia: dimecres, 1 de desembre 
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló, carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192-200 
Hora: de 17.30 a les 18.15 hores 
Activitat gratuïta adreçada a un públic familiar amb infants de més de 4 anys. 
Aforament limitat.  

Per què l’aigua del mar és salada? Per què hi ha pedres als rius? Per què els corbs són 
negres?. ’Per què? Per què? Per què?’, aquesta pregunta la fan sovint les nenes i els nens 
quan volen saber alguna cosa i la repeteixen fins a tenir resposta. Nosaltres, amb els contes, 
donarem resposta a alguns d’aquests interrogants. A càrrec de Blai Senabre Ribes - AKTES 
TEATRE. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Podeu demanar servei d’interpretació en llengua de signes mitjançant l’adreça
b.barcelona.mab@diba.cat amb un mínim de cinc dies laborables d’antelació. 

Flashmob inclusiva - acte central de la celebració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts. 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: plaça de Comas 
Hora: de 10.30 a 12.00 hores 

Instituts d’educació secundària, entitats, serveis de persones amb discapacitat del districte de 
les Corts vindran a ballar la coreografia creada per tres centres ocupacionals de Sant Andreu al 
so de la cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal. Un cant a la vida i a la transformació del ser 
a partir de l’amor i de l’obertura del cor. 

L’organitza el Districte de les Corts i entitats de persones amb discapacitat del districte. 

mailto:b.barcelona.mab@diba.cat


  

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 

Espectacles de dansa Un altre llac... 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, carrer del Comandant Benítez, 6 
Hora:  18.00  hores 
Inscripció: cal inscripció prèvia a través d’aquest enllaç d’inscripció. 
Cost:  sistema de taquilla inversa. Al final de l’actuació, cada persona diposita en una urna la 
quantitat d’euros que creu que mereix l’espectacle. La recaptació anirà destinada a l’Associació 
Discapacitat  Visual  Catalunya  B1+B2+B3 

L’espectacle, basat en l’obra El llac dels cignes, capgira la història original i la reinventa, i 
mostra un altre punt de vista, una realitat diversa i integradora. L’Escènica Km0 ha estat la 
creadora de l’espectacle i és portada a escena per la companyia de dansa inclusiva Invictus 
Dance Company. L’Escènica Km0 és una de les companyies del projecte de Suport a la 
Creació de residències artístiques del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”. 

L’organitza el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Exposició de pintura “Famosos amb fibromiàlgia” 

Dia: del divendres 2 al dijous 29 de desembre 
Lloc: espai d’entrada del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, carrer de la Riera Blanca, 1-3 
Hora: de 9.00 a 21.00 hores 
Activitat gratuïta oberta a tothom. 

https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=5036


 

 

  

L’exposició és de l’artista Manoli Tapias, que pateix fibromiàlgia i sent la pintura com la millor 
medicina. Presenta un conjunt de retrats de persones famoses que, com ella, pateixen aquesta 
malaltia. El 12 de desembre, a les 18.30 hores, tindrà lloc la conferència “Històries de vida, 
històries de capacitats”, complementària a l’exposició. 

L’organitza el Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Es pot sol·licitar servei d’interpretació en llengua de signes per al dia de la
conferència complementària a l’exposició, enviant un missatge al correu electrònic
culturatriasipeitx@lleuresport.cat, amb un mínim de cinc dies laborables d’antelació. 

Il·luminació de la seu del Districte de les Corts 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: plaça de Comas, 18 
Hora: a partir de les 18 hores 

Il·luminació de la seu del Districte de les Corts de color taronja amb motiu de l’efemèride. Vol 
ser un gest per posar en relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat en 
la construcció d’un món inclusiu i accessible i també per posar de manifest la decidida lluita del 
districte pels drets del col·lectiu. 

L’organitza el Districte de les Corts. 

Conferència “Històries de vida, històries de capacitats” 

Dia: dilluns, 12 de desembre 
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, a la riera Blanca, 1-3 
Hora: de 18.30 a 19.30 hores 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia en aquest enllaç d’inscripció. 
Activitat amb aforament limitat. 

En un moment qualsevol, l’atzar et mostra la foscor i el dolor i el món que coneixies s’esmicola. 
És aleshores quan surt la llum d’on menys t’esperes i et reinventes. Manoli Tapias, pintora, i 
Mercè Guiu, escriptora amb discapacitat visual, van conèixer-se en un grup de fibromiàlgia i 
van decidir, a través de l’art, compartir les seves històries de capacitats i d’amistat. Perquè hi ha 
moltes vides per descobrir fora i dins de nosaltres. 

https://inscripcions.ccrierablanca.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=45&t=CE&f=32
mailto:culturatriasipeitx@lleuresport.cat


 

Conferència a càrrec de Manoli Tapias i Mercè Guiu. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Es pot sol·licitar servei d’interpretació en llengua de signes al correu electrònic
culturatriasipeitx@lleuresport.cat amb un mínim de cinc dies laborables d’antelació. 

Si es requereix un seient reservat, cal sol·licitar-lo amb un mínim de cinc dies
laborables d’antelació a culturatriasipeitx@lleuresport.cat, i indicar-hi el nom i els 
cognoms de la persona sol·licitant. El dia de l’espectacle cal mostrar la targeta
acreditativa de la discapacitat per certificar la necessitat del seient reservat i confirmar
la reserva. 

Taller de fotografia “Reflexos de nit” 

Dia: dimecres, 14 de desembre 
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, carrer del Comandant Benítez, 6 
Hora: 18.00  hores 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia a través d’aquest enllaç d’inscripció. 

A partir de les fotografies de l’espai expositiu, el fotògraf aportarà informació tècnica de les 
fotografies exposades i plantejarem una activitat de fotografia sense llum natural. Activitat a 
càrrec del fotògraf Hèctor Mediavilla. 

L’organitza el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&a=5053
mailto:culturatriasipeitx@lleuresport.cat
mailto:culturatriasipeitx@lleuresport.cat


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. 

Calendari d’advent “AisNadal” 

Dia: dimarts, 8 de novembre 
Lloc: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán, carrer d’Elisa Moragas i Badia, 16-34 
Hora: 17.15 hores 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia al mateix centre cívic. 
Activitat oberta a tothom a partir dels 6 anys. 

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, persones grans i en risc 
d’exclusió social. Els calendaris estan formats per 24 rotlles de paper folrats amb paper crespat 
i amb un caramel o detall a l’interior. Tots van enganxats a una cartolina en forma d’arbre. 

L’organitza AIS Ayuda a la Infancia sin Recursos 

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Exposició retrospectiva “Parelles artístiques” 

Dia:  del 24 d’octubre al 25 de novembre 
Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a 21.30 hores, i els dimarts, dimecres i dissabtes, de 
10.00 a 14.00 hores. 
Lloc: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán, carrer d’Elisa Moragas i Badia, 16-34 
Activitat oberta a tothom. 

Complicitat, sensibilitat i amistat són el nucli d’aquest procés creatiu en què es mostren les 
obres resultants de les darreres edicions del projecte “Parelles artístiques”, realitzades per 
parelles formades per dos artistes, un dels quals està vinculat a recursos de salut mental. 

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. 

L’organitza el Grup CHM Salut Mental. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vallvidreravazquezmontalban/contacte


 

 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Exposició “L’Art dels sentits” 

Dia: del 7 al 25 de novembre 
Lloc: Centre Cívic Can Castelló, carrer de Castelló, 1-7 
Hora: de dilluns a divendres, de 10.00 a 21.00 hores, i els dissabtes, de 10.00 a 14.00 hores 
Activitat oberta a tothom 

A través d’aquesta exposició, l’artista  vol acostar l’art a les persones amb visió nul·la o reduïda, 
encara que també està pensada perquè el públic general pugui experimentar diverses formes 
de percepció sensorial de les peces. Així, les obres es poden sentir amb el tacte, l’oïda i 
l’olfacte, ja que estan realitzades en relleu, amb codi QR de so, i alguna amb aroma. Consulteu 
l’enllaç amb la informació de l’exposició. 

L’organitza el Centre Cívic Can Castelló i l’artista Luis Navarro Castillo. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Exposició “Nada eS Imposible” 

Dia: del 14 de novembre al 16 de desembre 
Lloc: Centre Cívic l’Elèctric, carrer Vallvidrera a Sant Cugat, 98 
Hora: de dilluns a divendres, de 16.00 a 21.00 hores, i els dilluns i els dijous, de 10.00 a 14.00 hores 
Activitat oberta a tothom. 

“Nada eS Imposible” és una recopilació de frases i obres de cadascuna de les persones que 
formen part del projecte, persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. 
Un conjunt de frases i obres sorgides de les seves experiències de vida, dels sentiments i 
somnis que volen compartir amb tu. «ART-NSI» és el taller d’art de la fundació No Somos 
Invisibles, un espai destinat, sobretot, a la recerca del llenguatge personal de cada participant. 
Consulteu l’enllaç amb la informació de l’exposició. 

L’organitza la Fundació No Somos Invisibles.  

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/48644/lart-dels-sentits
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric/p/47605/nada-es-imposible


  

 

  

 
 

 

Fabriquem un hotel d’insectes 

Dia: dimecres, 16 de novembre 
Lloc: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán, al carrer d’Elisa Moragas i Badia, 16-34 
Hora: d’11.00 a 12.30 hores 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia a través d’aquest enllaç d’inscripció. 
Activitat oberta a tothom a partir dels 16 anys. 

Aprendrem a construir dos hotels d’insectes per a les instal·lacions del Centre Cívic. Els 
refugis d’insectes són petites estructures de fusta fetes amb diferents materials de reciclatge 
i de caràcter vegetal. Amb aquests petits refugis el que intentem és facilitar la vida d’aquests 
animals a les nostres ciutats i mantenir la biodiversitat. 

L’organitza la Fundació Aspasim.   

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Posa’t al meu lloc 

Dia: dissabte, 19 de novembre 
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida, carrer de Muntaner, 544 
Hora: d’11.00 a 12.30 hores 
Inscripció: activitat gratuïta amb inscripció prèvia a través d’aquest enllaç d’inscripció. 
Activitat oberta a tothom a partir dels 6 anys. 

Has pensat mai com es veu el món si no hi veus, si vas amb cadira de rodes o si no hi sents? 
Aquest dissabte aprendràs a posar-te a la pell d’una persona amb capacitats diferents. 

Vine en família a jugar i desenvolupar altres capacitats, i fes-ho amb jocs ben divertits i 
originals! 

L’organitza l’Associació Centre Pedralbes.   

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vallvidreravazquezmontalban/p/48250/fabriquem-un-hotel-dinsectes
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida/p/48775/posat-al-meu-lloc


 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Acte central de commemoració del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat a Sarrià - Sant Gervasi 

Dia: diumenge, 20 de novembre 
Lloc: plaça del Consell de la Vila, 7 
Hora: d’11.00 a 14.00 hores 

Programa de la festa amb espectacles inclusius 

• 11.00 hores. Xocolatada per a tothom 
• 11.00 hores, Es penjarà una pancarta commemorativa del Dia Internacional de les Persones 

amb Discapacitat a la façana de la seu del Districte. Aquesta pancarta va ser elaborada l’any 
2020, durant la pandèmia, per persones amb discapacitat de diferents entitats del districte. 

• 11.00 hores. Els Gegants de Sarrià, els Grallers de la Colla de Sarrià i els Tabalers i Tabalets 
de Sarrià 

• 11.35 hores. Benvinguda a l’Arbre dels desitjos. Durant el matí podrem penjar a l’arbre el de-
sig més important per a cadascú. Anirem veient com s’omple de les il·lusions i els desitjos de 
totes les persones assistents a la festa. 

• 11.40 hores. Parlaments d’autoritats i manifest en primera persona per part de persones 
usuàries d’entitats del districte. 

• 11.50 hores. Zumba/ball inclusiu 
• 12.10 hores. Country inclusiu 
• 12.50 hores. Zumba inclusiva 
• 13.45 hores. Fi de festa 

Fira d’entitats 

També hi haurà tallers adreçats a tothom i exhibició dels productes artesanals creats per 
persones usuàries de centres ocupacionals i entitats de persones amb discapacitat del districte: 
AIS Ayuda a la Infancia sin Recursos, Aspasim STO, Associació Centre Pedralbes, Auxilia EAD, 
Centre Mas Sauró, Fundació Estímia i Fundació Teas.  

L’organitza la Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Servei de subtitulació en directe 



 

 

Exposició d’art inclusiu 

Dia: del 24 de novembre al 15 de desembre 
Dia de la inauguració: 26 de novembre, a les 11.00 hores 
Lloc: Centre Cívic Sarrià, carrer d’Eduardo Conde, 22-42 
Hora: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 21.hores 

Exposició de collages realitzats per persones amb discapacitat física que han participat en els 
concursos que l’entitat Auxilia ha convocat durant els darrers quinze anys per sensibilitzar la 
ciutadania sobre les capacitats diverses del col·lectiu. 

Comissaria l’exposició l’entitat Auxilia. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

IV edició del Concert d’Òpera ’Volem seguir sent visibles’ 

Dia: dijous, 1 de desembre 
Lloc: Teatre de Sarrià, carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8 
Hora: de 20.00 a 22.00 hores 
Cost: 25 euros. Podeu adquirir l’entrada a través de l’enllaç al web del teatre. 

En aquest concert intervidran grans artistes en un lloc entranyable i per una gran causa. 

Els fons que es recaptin amb la venda de les entrades aniran destinats íntegrament a seguir 
ampliant els projectes d’inserció sociolaboral de persones amb paràlisi cerebral i altres 
discapacitats físiques severes. Perquè aquestes persones puguin tenir cada vegada més 
presència en la societat i enriquir-nos amb la seva diversitat, anima’t a venir-hi! 

L’organitza la Fundació No Somos Invisibles 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

https://sarria.fila12.cat/Espectacle/ShowId/20746/iv-edicio-del-concert-dopera


  

  

  

 

 

Penjada de la pancarta de commemoració del Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: plaça del Consell de la Vila, 7 
Hora: 9.00 hores 

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 Discapcitat del districte de Sarrià - 
Sant Gervasi. 

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

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: plaça del Consell de la Vila, 7 
Hora: a partir de les 18.00 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 relleu el lideratge i la participació de les persones amb 
discapacitat en la construcció d’un món inclusiu i accessible, i també per posar de manifest la 
decidida lluita del districte pels drets del col·lectiu. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

ChristmAIS 

Dia: dilluns, 12 de desembre 
Lloc: Casal de Barri Espai Putxet, carrer de Marmellà, 13 
Hora: 17.30 hores 
Inscripció: activitat gratuïta. Cal inscriure-s’hi prèviament a través del telèfon 934 186 035 o del web. 

Realització de postals de Nadal per regalar a persones amb discapacitat i persones grans. 

L’organitza l’entitat AIS Ayuda a la Infancia in Recursos. 

http://www.espaiputget.com/conferencies/capsules-daprenentatge-actiu/taller-obert-fes-el-teu-christmais/


 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Brodem un drap de cuina o un davantal 

Dia: divendres, 16 de desembre 
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània, carrer de Saragossa, 29 
Hora: de 10.30 a 11.30 hores 
Inscripció: activitat gratuïta. Cal inscriure-s’hi prèviament, trucant al centre cívic o directament a 
l’equipament. La inscripció s’obrirà quinze dies abans de la data de l’activitat. 
Activitat adreçada a persones adultes a partir de 16 anys. 

Per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat us convidem a venir 
i brodar amb nosaltres els “productes sentit” de la Fundació Aspasim. Un taller impartit per 
persones amb discapacitat i monitores en el qual es pot aprendre a brodar un davantal o drap 
de cuina seguint tots els passos. Podreu triar el disseny que més us agradi, copiar-lo a la taula 
de llum i brodar-lo amb punt de cadeneta o punt enrere. Cal portar el material amb el que vols 
treballar (fil de brodar, un davantal o drap de cotó, agulles de brodar, tisores per a fil....) 

L’organitza la Fundació Aspasim i el Centre Cívic Vil·la Urània. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Ruta turística accessible de Sarrià 

Dia: dijous, 15 de desembre 
Hora: de 10.00 a 11.30 hores 
Lloc: plaça de Sarrià, passeig de la Reina Elisenda de Montcada, 8 
Inscripció: cal inscripció prèvia a través del correu gpalomares@bcn.cat amb un mínim de set 
dies d’antelació. 

Ruta pels espais més emblemàtics de Sarrià. 

L’organitza el Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/contacte
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/contacte
mailto:gpalomares@bcn.cat


 

 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Podeu demanar servei d’interpretació en llengua de signes a través de correu
electrònic gpalomares@bcn.cat amb un mínim de set dies d’antelació 

Podeu demanar accessibilitat per a persones amb discapacitat visual a través del
correu electrònic gpalomares@bcn.cat amb un mínim de set dies d’antelació 

Gràcia 

Flashmob inclusiva - acte central de celebració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat del Districte de Gràcia 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: plaça de la Virreina 
Hora: de 10.30 a 12.00 hores 

Escoles del districte, entitats i serveis de persones amb discapacitat dels districtes de Gràcia, 
vindran a ballar la coreografia creada per tres centres ocupacionals de Sant Andreu al so de la 
cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal. Un cant a la vida i a la transformació del ser a partir 
de l’amor i de l’obertura del cor. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Il·luminació de la seu del Districte de Gràcia 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: plaça de la 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 relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat en la 
construcció d’un món inclusiu i accessible, i també per posar de manifest la decidida lluita del 
districte pels drets del col·lectiu. 

mailto:gpalomares@bcn.cat
mailto:gpalomares@bcn.cat


 
 

 
 

Horta-Guinardó 

Flashmob inclusiva, acte central del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat del districte d’Horta-Guinardó 

Dia: divendres, 2 de desembre de 2022 
Lloc: plaça d’Alfons X 
Hora: de 10.00 a 12.30 hores 
Inscripció: cal inscripció prèvia a través del correu electrònic de les escoles i els centres 
ocupacionals del districte. 
Activitat oberta a tothom. 

Escoles del districte, entitats i serveis de persones amb discapacitat dels districtes d’Horta-
Guinardó, i qui hi vulgui participar, vindran a ballar la coreografia creada per tres centres 
ocupacionals de Sant Andreu al so de la cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal. Un cant a la 
vida i a la transformació del ser a partir de l’amor i de l’obertura del cor.  

L’organitza el Consell de Persones amb Discapacitat del Districte d’Horta-Guinardó. 

Programa de la festa 

• 10.00 hores. Arribada de les escoles i les entitats participants 
• A partir de les 10.00 hores. Tallers diversos: jocs adaptats, memory emoticones, pescar pei-

xos, joc de cartes de fruites i colors, 3 i 4 en ratlla, dibuixar amb la boca i la mà contrària, 
transfer o passar un dibuix amb tinta a un tros de fusta de paler, taller de xapes i taller de 
punts de llibre. 

• 11.30 hores.  Assaig de la coreografia de la mobilització espontània 
• 11.45 hores. Mobilització espontània inclusiva. Tothom a ballar! 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 



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

Dia: dissabte, 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 relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu i accessible i també per posar de manifest la decidida lluita 
del Districte pels drets del col·lectiu. 

La seu del Districte lluirà una pancarta commemorativa de l’1 al 5 de desembre. 

Nou Barris 

Flashmob inclusiva - acte central del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat del districte de Nou Barris 

Dia: divendres, 2 de desembre de 2022 
Lloc: pati interior de la seu del Districte, plaça Major de Nou Barris, 1 
Hora: de 10.00 a 12.00 hores 
Inscripció: cal inscripció prèvia al web del Centre de Recursos Pedagògics del Districte. 
Activitat oberta a tothom. 

Escoles del districte, entitats i serveis de persones amb discapacitat dels districtes de Nou 
Barris, i qui hi vulgui participar, vindran a ballar la coreografia creada per les entitats Can 
Carreras, TEB Verdum i l’Escola d’Educació Especial Josep Pla al so de la cançó “Mira on 
som”, del grup Sense Sal. Un cant a la vida i a la transformació del ser a partir de l’amor i de 
l’obertura del cor. 

L’organitza el Districte de Nou Barris, el Centre de Recursos Pedagògics i l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

https://serveiseducatius.xtec.cat/noubarris/categoria/crp/


  

Il·luminació de la seu del Districte de Nou Barris 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
Lloc: plaça Major de Nou Barris, 1 
Hora: a partir de les 18.00 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 relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat en 
la construcció d’un món inclusiu i accessible, i també per posar de manifest la decidida lluita del 
districte pels drets del col·lectiu. 

Guarniment de l’arbre de Nadal 

Dia: dijous, 15 de desembre 
Lloc: pati interior de la seu del Districte, plaça Major de Nou Barris, 1 
Hora: de 17.30 a 18.00 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Guarniment de l’arbre de Nadal a càrrec de les entitats de persones amb discapacitat. 

Can Ensenya, TEB Verdum i els casals municipals de gent gran del districte. 

L’organitzen el Districte de Nou Barris i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

 Servei d’interpretació en llengua de signes 

Concert del grup Clams 

Dia: dijous, 15 de desembre 
Lloc: pati interior de la seu del Districte, plaça Major de Nou Barris, 1 
Hora: de 18.00 a 19.00 hores 
Activitat oberta a tothom. 

Concert de música a càrrec del grup Clams. Es repartiran globus a totes les persones amb 
sordesa assistents al concert a fi de que puguin gaudir millor del concert. 



  

 

  

L’organitzen el Districte de Nou Barris i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Taller de treballs manuals “l’arbre de Nadal” 

Dia: divendres, 16 de desembre 
Lloc: Biblioteca de Nou Barris, plaça Major de Nou Barris, 1 
Hora: 17.30 hores 
Inscripció: cal inscripció prèvia al telèfon 932 914 850 o al correu electrònic de la Biblioteca 
de Nou Barris. 
Activitat adreçada a infants de 4 a 9 anys.  

Taller de treballs manuals per aprendre a fer un arbre de Nadal. 

L’organitza l’Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Can Ensenya.  

Sant Andreu 

Flashmob inclusiva. Acte central del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat del Districte de Sant Andreu 

Dia: divendres, 2 de desembre 
Lloc: plaça d’Orfila 
Hora: de 10.30 a 12.00 hores 
Activitat oberta a tothom 

Escoles del districte, entitats i serveis de persones amb discapacitat dels districtes d’Horta-
Guinardó, i qui hi vulgui participar, vindran a ballar la coreografia creada per tres centres 
ocupacionals de Sant Andreu al so de la cançó “Mira on som”, del grup Sense Sal. Un cant 
a la vida i a la transformació del ser a partir de l’amor i de l’obertura del cor. Els centres 
ocupacionals encarregats de la coreografia són el CO Camí, el CO Cordada i el Grup 
Cooperatiu TEB.  

https://bibliotecavirtual.diba.cat/barcelona-nou-barris-biblioteca-nou-barris
https://bibliotecavirtual.diba.cat/barcelona-nou-barris-biblioteca-nou-barris


 
 

 

  

L’organitza la Taula d’Entitats de Sant Andreu i el Districte de Sant Andreu. 

Programa de la festa 

• 10.30 hores. Arribada de les escoles i les entitats participants 
• A partir de les 10.30 hores. Tallers diversos de sensibilització sobre la riquesa de la diversitat i 

els drets de les persones amb discapacitat. 
• 11.30 hores -  Mobilització espontània inclusiva. Tothom a ballar! 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda 

Servei d’interpretació en llengua de signes 

Il·luminació de la seu del Districte de Sant Andreu 

Dia: dissabte, 3 de desembre 
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 relleu el lideratge i la participació de les persones amb discapacitat 
en la construcció d’un món inclusiu i accessible, i també per posar de manifest la decidida lluita 
del districte pels drets del col·lectiu. 
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